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Project: Wijkopbouwwerk in wijksteunpunten  
Doelgroep: Inwoners van alle kernen van de gemeente Echt-Susteren 

Projectomschrijving: Kerngericht realiseren van een actieve buurt met betrokken bewoners. Het 
wijksteunpunt brengt mensen, wensen en ideeën bij elkaar en maakt initiatieven 
van bewoners mogelijk.  
Doel van het wijksteunpunt (WSP) is het bieden van accommodatie en 
begeleiding bij de diverse activiteiten die door inwoners en vrijwilligersgroepen 
in een woonkern worden georganiseerd. Een wijksteunpunt is als een 
bedrijfsverzamelgebouw, waar door vrijwilligers en vrijwillige begeleiders wordt 
samengewerkt om een breed activiteitenaanbod neer te zetten t.b.v. inwoners 
die in groepsverband zinvol hun vrije tijd willen besteden. Voornaamste doel is 
bestrijden van eenzaamheid.  
Het creëren van een breed activiteitenaanbod d.m.v. vergaande integratie en 
afstemming tussen sectoren (sport, ouderenwerk, cultuur, jeugdwerk).  

Doel en opdracht: Wijkopbouwwerk vanuit bestaande Wijksteunpunten 
Stimuleren van vrijwillige initiatieven en voorzieningen die de leefbaarheid en 
zelfredzaamheid van burgers vergroten. Dat doet de opbouwwerker door: 

• Maatwerk leveren per kern, aanwezig zijn daar waar nodig is. Aan de praat 
raken met mensen waarbij informatie/ signalen worden opgehaald en 
verder gebracht (verbinden). 

• Brengt het netwerk (spinnenweb) van het dorp zichtbaar in kaart: sociale 
kaart. Deze sociale kaart per kern of samenstel van kernen vormt voor 
andere professionals (sociale wijkteam/ cliëntondersteuners, etc.) een 
belangrijk basisdocument. Hiermee kunnen inwoners, verenigingen, 
buurtinitiatieven in een oogopslag zien welke mogelijkheden er in de kern 
voorhanden zijn. Het is daarnaast een praktische adreslijst en een 
hulpmiddel voor beleidsontwikkeling. 

• Vindt mensen die zich willen inzetten, inspireert ze, brengt ze op ideeën  

• Stelt met de groep vast in welke fase van actief burgerschap 
(participatieladder) men zich bevindt, wat de ondersteuningsbehoefte is en 
waar men denkt uit te komen. 

• Stelt vast wat het te bereiken doel is en welke prikkels stimulerend kunnen 
werken. 

• Verbindt het initiatief aan andere initiatieven, maakt mensen attent op 
elkaar. 

• Jaagt het proces aan, met gebruikmaking van haar/ zijn sociale 
gereedschapskist  en middelen. Gaat aan de gang met groepsdynamica en 
maakt mensen attent op hoe zij andere mensen kunnen toelaten tot hun 
initiatief. 

• Afronding van het proces (je zo veel mogelijk overbodig maken) 

• Nadien vraaggericht ondersteunen. 

• Blijft de initiatieven prikkelen met nieuwtjes/ kansen/ financiële 
mogelijkheden (behoudt band en haalt signalen op). 

• De opbouwwerktaken vanuit het sociaal wijkteam worden integraal 
uitgevoerd met de taken van het wijkopbouwwerk vanuit bestaande 
wijksteunpunten. De opbouwwerker verbindt zich  aan het sociaal wijkteam 
en  richt zich op de verenigingen en groepen die in de wijk of actief zijn of 
worden. 

Gepleegde acties: 
(inclusief opbouwwerk vanuit 
sociaal wijkteam) 
 
 
 
 
 

Wijkopbouwwerk vanuit bestaande Wijksteunpunten 
Door de Coronamaatregelen konden (groeps-)activiteiten, Wijksteunpunten en 

initiatieven langere periodes niet doorgaan. Er is contact onderhouden met het 

netwerk (initiatieven, buurthuizen, vrijwilligers, deelnemers, contactpersonen) 

via mail en telefoon. Om te horen hoe het gaat, of er vragen zijn, of mensen hulp 

nodig hebben. Deze contactmomenten worden erg gewaardeerd door de 

mensen.  
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Het opbouwwerk heeft een bijdrage geleverd in het bemannen van het 

Meldpunt Corona van Menswel.  
 

Menswel Zomertoer 
Om in zo’n ongewone tijd toch mensen te kunnen ontmoeten, op een 

toegankelijke en veilige manier, is het idee ontstaan van de Menswel Zomertoer. 

De Zomertoer is een samenwerking tussen het Opbouwwerk, het Steunpunt 

Vrijwilligers en Bind Cultuur.  

Met een speciale toegeruste caravan is in de maanden juni en juli een bezoek 

gebracht aan alle 9 kernen van de gemeente Echt-Susteren. In elke kern is voor 

een dag een gezellige ontmoetingsplek in de buitenlucht gecreëerd, zichtbaar en 

laagdrempelig.  

In totaal hebben bijna 300 mensen een bezoek gebracht aan de Zomertoer. 

Tijdens de Zomertoer zijn we in gesprek geweest met de bezoekers en hebben 

we mensen uitgedaagd om na te denken over de leefbaarheid in hun eigen 

omgeving, juist ook nu in een tijd waarin alles even anders is.  

 

• Mensen geïnformeerd over wat Menswel doet en kan betekenen.  

• Informatie gegeven en vragen beantwoord over uiteenlopende 

onderwerpen: mantelzorg, vrijwilligerswerk, cultuuraanbod, sport en 

beweging, bestaande activiteiten, lokale initiatieven.  

• Voor bepaalde vragen is ter plekke contact opgenomen met collega’s van 

het Sociaal Wijkteam, zodat mensen direct een antwoord op hun vraag 

kregen.  

• Informatie- en foldermateriaal uitgereikt. 

• Vrijwilligerswerk gepromoot. 

• Er kwamen mensen op bezoek die vrijwilligerswerk zochten, naar 

vrijwilligerswerk kunnen leiden. 

• Mensen kunnen doorverwijzen naar activiteiten (dit vervolgens blijven 

volgen). 

• Lokale initiatieven, in Maria Hoop en Susteren, zijn aangesloten bij de 

Zomertoer. 

• In verschillende kernen zijn deelnemers en vrijwilligers van de Huiskamer en 

Huiskamer Plus op bezoek gekomen. 

• Volop kunnen netwerken: bekenden vanuit ons netwerk kwamen op 

bezoek, maar ook erg veel nieuwe gezichten gezien.  

• Met ‘groepjes’ die hun activiteit door de Corona (op dat moment) niet door 

konden laten gaan overleg gehad, besproken wat ze willen en bekeken hoe 

e.e.a. weer kan starten.  

• Mensen maakten van de gelegenheid gebruik om elkaar te treffen en 

andere dorpsgenoten te ontmoeten. Mensen gingen met elkaar in gesprek.  

• Een luistert oor kunnen bieden: mensen kwamen hun hart luchten, zorgen 

delen. 

• Met mensen gesproken over het reilen en zeilen in hun dorp.  

• Verschillende wensen en ideeën zijn geopperd, o.a. via het ‘inspiratie viltje’: 

opknappen van de Jeu-de-boulebaan in Pey, behoefte aan hulp bij omgaan 

met de computer, behoefte aan beweegactiviteit.  

• Mensen deelden ideeën met elkaar, al pratend kwamen mensen zelf in de 

actie.  

• Er is contact opgenomen met de mensen die hun gegevens hebben achter 

gelaten, zodat ideeën en initiatieven een vervolg krijgen.  

• Er heeft een uitgebreid positief artikel over de Menswel Zomertoer in De 
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Limburger gestaan.  

 

 
Sint Joost/Pey/Slek 

Sint Joost: 

• Wegens corona hebben meerdere initiatieven voor een langere periode 

stilgelegen. 

• Sint Joas Broesj is de mogelijkheid geboden digitaal de werkzaamheden op 

te pakken. Hier was echter geen draagvlak voor.  

• Het vrijwilligersreservoir in Sint Joost is groot. Ook de dynamiek is goed. Dit 

komt mede doordat vrijwilligers elkaar vaak bij verschillende evenementen 

en activiteiten ontmoeten en samenwerken. Momenteel zijn er ca. 80 

vrijwilligers in beeld komende uit de Stichting Gemeenschapsbelangen en 

het Sint Joas Broesj team.  

• Kleine groep vrijwilligers organiseert i.s.m. de huiskamer: seizoen quizzen, 

muziekdagen, filmdagen etc. in het Patronaat. Ook dit heeft stilgestaan 

wegens Corona. 

• Er hebben op afstand enkele vergaderingen plaatsgevonden rondom het 

gebruik van het Patronaat. Hier zijn geen concrete vragen voor de 

opbouwwerker uitgekomen. 

• Sint Joas Broesj Beukske (klökske) is ook in tijden van Corona gewoon 

gemaakt en rondgebracht . De opbouwwerker heeft hier geen rol meer in. 

• Wandelen in de wijk (wandelgroep) heeft appcontact met elkaar en de 

opbouwwerker. Ook zij hebben tijdelijk de stekker eruit getrokken.  

• Samen eten, samen koken heeft ook stilgelegen. Er is contact met de groep 

en ze weten de opbouwwerker te vinden mocht er hulp nodig zijn bij een 

herstart. 

 

Dag Activiteit Aantal 
deelnemers 

Vrijdag Koffierondje en openstelling terras, met in ieder 
geval als vaste bezoekers, de wandelgroep. (niet 
plaatsgevonden in tijden van corona) 

20-25  

Muzikant (iedere laatste vrijdag v/d maand). (niet 
plaatsgevonden in tijden van corona) 

15-20 

Ondersteuning vrijwilligers Sint Joas Broesj. (Geen 
draagvlak online ontmoeten tijdens corona) 

6-10 

 
Pey: 

• Contact onderhouden met het bestuur van het MFC Pejjerhaof. Eventuele 

ondersteuning gaat op vraag. Het bestuur functioneert zelfstandig, bij 

vragen weten ze Menswel te vinden. Diverse vragen vanuit het bestuur over 

de Huiskamer Pey doorgespeeld naar betrokken contactpersonen. 

• Opbouwwerk sluit aan bij vergaderingen van de Klankbordgroep Pey. De 

Klankbordgroep heeft vragen gesteld over het Huiskamerproject. Na overleg 

met collega contactpersoon Huiskamers zijn deze vragen beantwoord.  

 
Echt-Noord 

• Begin januari heeft een Nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden waar 

buurtbewoners, organisaties en verenigingen waren uitgenodigd die 

betrokken waren bij de organisatie van de Burendag 2019. Deze 

bijeenkomst was de aftrap voor de organisatie van Burendag 2020. Helaas 
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heeft de Burendag niet kunnen plaatsvinden door Coronamaatregelen.  

• De Wijksteunpunt activiteiten zijn door Corona langere periodes niet door 

kunnen gaan.  

• De initiatieven in het Buurthuis St. Joris georganiseerd vanuit het 

Wijksteunpunt functioneren vrij zelfstandig.  

• Opbouwwerk is vaak op de Wijksteunpunt(maandag)middag in het 

Buurthuis om een  praatje te maken, horen hoe het gaat, alert op signalen, 

beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.  

• De handwerkgroep op maandag loopt goed. Gemiddeld zo’n 12 

enthousiaste dames. Het voorziet in een behoefte om elkaar te ontmoeten. 

Op vraag van de groep is in samenwerking met BIND Sport een 

beweegactiviteit opgezet. Dit is vanaf september gestart, 1x in de maand en 

wordt verzorgd door een stagiaire. De groep is enthousiast. Tijdens de 

lockdown periode heeft de stagiaire een filmpje gemaakt zodat de dames 

thuis beweegoefeningen kunnen doen. Tijdens de periodes dat de activiteit 

niet plaats kon vinden is contact onderhouden.  

• Naailes: in augustus heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij afscheid 

is genomen van de vrijwilligster. Zij is gestopt omdat ze is verhuisd. Een paar 

dames wilden graag weer starten. In overleg is besloten de draad weer op te 

pakken, onderling zijn taken verdeeld. Toch liep het niet, er kwam vrij snel 

nog maar één deelneemster opdagen. Een aantal dames vinden het 

vanwege Corona te spannend om te komen. In overleg met het groepje is 

besloten om voorlopig even te stoppen en op een later moment te bekijken 

hoe verder. Tussentijds is contact onderhouden. 

• Zwemles voor vrouwen: door Corona gestopt, weer gestart en weer 

gestopt. Er zijn nog 16 dames actief, 6 op de wachtlijst. In totaal hebben 

inmiddels 16 vrouwen hun A-diploma behaald, 9 zijn gestopt om diverse 

redenen (verhuizing, werkaanvaarding, ziekte). 

• Fietsles: heeft afgelopen jaar twee deelneemsters uit Echt kunnen helpen. 

De fietsles is gekoppeld aan Samenspraak op donderdagochtend. Tijdens de 

Nederlandse les kan er aandacht geschonken worden aan de 

theorie/verkeerslessen. Voor de fietsleraar is dit prettiger.   

• Info en Ontmoeten: 5 bijeenkomsten hebben er dit jaar plaatsgevonden. De 

eerste twee met gebruikelijke deelnemersaantallen. Na de eerste lockdown 

is de groep van de Pius verhuisd naar Buurthuis St. Joris omdat daar meer 

ruimte is om de dames te ontvangen. Gemiddeld 10 deelnemers. Met name 

de 80plussers vinden het te spannend om deel te nemen. Tevens was het de 

bedoeling dat er dit jaar weer een bijeenkomst rondom buitenlandse hapjes 

georganiseerd zou worden voor Info en Ontmoeten, helaas is dit niet 

doorgegaan.   

• Smikkelkafe: door de maatregelen rondom Corona heeft er helaas maar drie 

keer een Smikkelkafe kunnen plaatsvinden.  

• Burgervragen doorgeleid naar derden (Sociaal Wijkteam, voorzieningen, 

verenigingen, sleutelfiguren en professionals). 

• Doorverwijzingen gekregen van netwerkpartners (o.a. Algemeen 

Maatschappelijk Werk). Hulpvragen waren gerelateerd aan eenzaamheid en 

willen participeren. Het opbouwwerk heeft mensen ‘aan de hand’ 

meegenomen naar activiteiten in het buurthuis en gekoppeld aan betrokken 

vrijwilligers. De opbouwwerker is op verschillende momenten aanwezig bij 

deze activiteiten en blijft voor een periode contact houden om te volgen 

hoe het gaat.  

• Tijdens de Zomertoer kwamen er verzoeken om een computercursus. In 

november gestart met een vrijwilliger die (vooralsnog 1-op-1) 
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ondersteuning geeft omtrent digitale vragen, op maandagmiddag in 

buurthuis St. Joris. Momenteel op deze locatie 1 deelnemer. Deze 

vrijwilliger is ook ingezet bij andere (eenmalige) digitale vragen aan huis. 

Door de lockdown wordt deze activiteit ook even uitgesteld.  

• Afgelopen jaar contact onderhouden met de contactpersoon van het 

burgerinitiatief ‘Gebrook aan taofel’. Opbouwwerker ontvangt ook de 

nieuwsbrieven van dit initiatief. Het geplande bezoek (informatie geven 

over Sociale Wijkteams) aan dit initiatief door de opbouwwerker samen met 

contactpersoon Sociale Wijkteams kon helaas door Corona niet doorgaan. 

Wanneer het weer mogelijk is zal dit weer opgepakt worden.  

 

Dag Activiteit Wijksteunpunt Aantal deelnemers 

Maandag Wijksteunpunt, handwerkgroep, 

naailes, Wijkkarwei 

20-25 

Dinsdag Fietsles 2 

Woensdag Smikkelkafe 20 

 

Nieuwstadt/ Koningsbosch/ Maria-Hoop 

Nieuwstadt 

• De Wijksteunpunt activiteiten zijn door Corona langere periodes niet door 

kunnen gaan. Tijdens deze periodes is telefonisch en/of per mail contact 

onderhouden met de groepen.  

• Ondersteunen groepen Wijksteunpunt bij activiteit op woensdagmiddag en 

donderdagmiddag van 14.00-16.30u in het gemeenschapshuis. 

• Woensdagmiddag in de even weken: creatieve/informatieve 

ontmoetingsactiviteiten. 

• Woensdagmiddag in de oneven weken: breiclub, ontmoeting.  

• Donderdagmiddag in de oneven weken: elkaar ontmoeten, een gezellig 

samenzijn. 

• Vorig jaar is ingezet op het meer verzelfstandigen van de groepen van het 

Wijksteunpunt, deze lijn is voortgezet. Zowel de woensdag- als de 

donderdaggroep(en) zijn zelfstandiger taken gaan uitvoeren, dit verloopt 

positief. Denk hierbij aan het bijhouden van de kas en actiepunten uitvoeren 

voor activiteiten.  

• De groepen maken, met de nodige ondersteuning, gezamenlijk een 

programma, geven hier invulling aan en delen daarmee een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.  Met name de donderdaggroep wordt gestimuleerd 

om zelf met ideeën te komen en zaken te regelen wat betreft activiteiten. 

Dit lukt steeds beter, maar er is zeker behoefte aan ondersteuning om dit in 

goede banen te leiden.  

• Er wordt gewerkt met een activiteitenplanning/overzicht. 

• In januari heeft bij de donderdaggroep een lezing plaatsgevonden, over 

reizen door verschillende landen. Er waren rond de 20 mensen aanwezig. 

Een geplande vervolg lezing in maart is door de Corona-maatregelen niet 

door kunnen gaan. 

• Contact en afstemming met de Huiskamer Plus Nieuwstadt. 

• PR activiteiten voor het Wijksteunpunt verzorgd. 

• Initiatief Repaircafé Nieuwstadt: een inwoner van Nieuwstadt is met het 

idee gekomen om een Repaircafé op te zetten in eigen dorp. Er zijn al wat 

mensen gemobiliseerd die mee willen doen. Het opbouwwerk zal 

ondersteuning bieden (waar nodig) bij het opzetten van dit initiatief, waarbij 

aandacht zal zijn voor het leggen van verbindingen met andere initiatieven. 
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Door Corona is het helaas nog niet mogelijk geweest dit idee verder uit te 

werken. Initiatiefnemer wil even afwachten. Tussentijds is er contact met 

elkaar onderhouden. 

 

Dag Activiteit wijksteunpunt Aantal deelnemers 

Oneven weken 

donderdag 

Ontmoeting 10 deelnemers 

Even weken 

woensdag 

Creatieve, spel- en 

ontspanningsactiviteiten  

18-20 deelnemers 

Oneven weken 

woensdag 

Breiclub 10 deelnemers 

  
Koningsbosch 

• Begin 2020 heeft er een wisseling van opbouwwerker plaatsgevonden. Deze 

overdracht is geweest tijdens een gebruikersvergadering in Oos Heem. Hier 

is afgesproken dat de nieuwe opbouwwerker een verdere kennismaking 

met iedere vereniging zou plannen. Helaas hebben de eerste 

kennismakingsmomenten door het begin van Corona nog niet 

plaatsgevonden. De voorkeur van de gebruikers gaat uit naar een fysieke 

ontmoeting.  

• De opbouwwerker heeft aangeboden beschikbaar te zijn, ook in tijden van 

Corona om ondersteuning te bieden en advies te geven. Hier is geen 

gebruikt van gemaakt.  

• Vanuit de zomertour is er een vrijwilliger met het idee gekomen een 

kookactiviteit op te gaan zetten in Oos Heem. De uitwerking hiervan heeft 

door Corona stilgelegen maar zal in 2021 hervat worden. 

 

Maria Hoop 

• De twee vrouwenverenigingen: Zij Actief en Vrouwentrefpunt Maria Hoop 

hebben aangegeven met elkaar in gesprek te willen gaan en samen met de 

opbouwwerker te kijken naar gezamenlijke interesses. De opbouwwerker 

beoogt hiermee gezamenlijk activiteiten op te zetten en zo deze 

verenigingen meer met elkaar te verbinden. Uitgesteld tot nader order 

i.v.m. Corona. 

• De opbouwwerker en het dagelijks bestuur zijn structureel samen in 

gesprek gegaan over het realiseren van activiteiten binnen De Annendaal, 

maar ook om signalen en knelpunten vanuit het dorp.   

• De opbouwwerker beoogt zo veel mogelijk te zoeken naar 

verbindingspunten, aanwezig en zichtbaar te zijn voor de burgers binnen 

Maria Hoop.  

• Ideeën en knelpunten bespreken. Signalerende functie naar de gemeente.  

• Burgervragen doorgeleid naar derden (voorzieningen, sleutelfiguren en 

professional). 

• Het Wijksteunpunt vindt op de woensdagmiddag plaats van 13.00-16.00 

uur. Medio september gestart met brei/handwerk café. Voortvarend 

begonnen, al heel snel 5 tot 6 deelnemers. Door Corona is het aantal 

deelnemers beperkt gebleven, er wordt in het dorp over gepraat en er is 

zeker meer belangstelling. Als een van de weinige clubs is brei café steeds 

open geweest. Later dit jaar helaas met de strenge lockdown ook gestopt.  

• Het succesvolle kinderkookproject Yummi krijgt mogelijk een doorstart (een 

keer per maand op woensdagmiddag). Er zijn enkele moeders die dit willen 

oppakken. Opbouwwerk gaat hierin ondersteuning bieden. Uitgesteld tot na 
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de Coronacrisis. 

• De buurtbieb is i.v.m. Corona wisselend open geweest wanneer het 

toelaatbaar was. De kinderactiviteiten hebben i.v.m. leeftijd van de 

vrijwilligers en daarmee het risico op Corona geen doorgang gehad.  

• De Linedance groep had geen docent meer, in het netwerk gezocht en een 

nieuwe docent gevonden. Is positief ontvangen.  

• De jeu de boules baan is inmiddels gereed, er is veel belangstelling. 

 
Susteren/Dieteren/Roosteren 

Susteren:  

KinderKOOKschool Midden en Zuid Limburg: 

• De lessen van schooljaar 2019-2020 hebben plaatsgevonden van januari 

tot half maart. Eerste lockdown. 

• De lessen schooljaar van 2020-2021 zijn begin oktober gestart. In de 

planning waren twee dagdelen opgenomen. Helaas heeft de Stichting 

Wijzers in Onderwijs besloten dat hun scholen niet mogen deelnemen 

aan buitenschoolse activiteiten, een dagdeel is daarmee komen te 

vervallen. Bij de scholen die onder Stichting Kindante vallen is het 

programma van de KinderKOOKschool opgenomen in het 

schoolprogramma. Deze hebben wel doorgang gevonden. Na de zomer 

is er vijf weken gedraaid met in de laatste twee weken minimale 

bezetting van vrijwilligers om het aantal volwassenen te beperken. 

Helaas is ook hier door de strenge lockdown een einde aan gekomen.  

• In totaal zijn er in 2020 17 groepen geweest.  

• Aan het begin van de eerste lockdown hebben we 12 instructie 

kookfilmpjes gemaakt (in samenwerking met de cultuurcoach van 

Menswel) onder het motto, jullie kunnen niet naar ons komen, dan 

komen wij naar jullie.  

• Deze periode gebruikt om:                                                                                                        

- Het bestuur uit te breiden met een penningmeester.  

- Administratie op poten zetten. 

- Verdere ontwikkeling buitenruimte: hekwerk geplaatst, 

groente/kruidenbakken gemaakt.  

- Verdere ontwikkeling lesmateriaal, o.a. recepten zoeken en 

testen.   

- Website is inmiddels in de lucht evenals de Facebookpagina. 

Zeer veel belangstelling en positieve reacties. 

- Er zijn 25 vrijwilligers. Deze worden op de hoogte gehouden 

door regelmatig een nieuwsbrief te maken met o.a. ook de 

vorderingen t.a.v. verdere inrichting, ontwikkeling tuin etc.  

- Er komen aanvragen van diverse partijen om gebruik te maken 

van de ruimte, bijv. voor kinderfeestjes. 

Inmiddels heeft er een try-out kinderKOOKfeestje 

plaatsgevonden. 

- Twee enthousiaste vrijwilligers gevonden tijdens de Menswel 

Zomertoer. 

• Brei café Susteren: is na de schoolvakantie weer gestart in de 

Hermoniezaal. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt erg gebruik 

gemaakt van het café of de grote zaal (Corona-proof). Helaas moeten 

stoppen toen de Hermoniezaal door Corona op slot ging (Hermoniezaal 

valt onder horeca). 

• Samen koken, samen eten voor alleenstaanden: heeft maar een paar 

keer kunnen plaatsvinden. De kartrekker heeft in december alle 
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deelnemers een bak soep gebracht. Dit is positief ontvangen.  

• Wereldvrouwen: gestopt door Corona. 

• Conversatiegroep Samenspraak: tijdens Corona gestart in kleine 

groepjes, tijdelijk verhuisd naar D’n Hook. 

• Fietsles: 4 deelnemers.  

• In het kader van laaggeletterdheid was het plan om een 

camouflagecursus budget koken in samenwerking met de voedselbank 

op te zetten. Uitgesteld tot nader order. 

• Tijdens de Zomertoer kwamen er verzoeken om een computercursus. In 

september in Susteren gestart met twee groepjes (elk twee 

deelnemers). De vrijwilliger is in december gestopt omdat hij werk 

gevonden heeft. De deelnemers kunnen zelfstandig verder. Een 

vrijwilliger in Echt-Noord heeft het stokje overgenomen. 

 
Roosteren: 

• Het project ‘Goed toeven in Roosteren’ is vroegtijdiger gestopt (begin maart 

i.p.v. eind april) vanwege Corona, maar heeft genoeg input opgeleverd om 

verder mee aan de slag te gaan. De gesprekken met de mensen bij de 

mobiele ontmoetingsplek (MOP) heeft informatie opgeleverd over wat er 

leeft en speelt in het dorp. 

• Bij de MOP (in jan. en febr. wekelijks op maandagmiddag 14.00-16.00 uur) 

konden inwoners terecht voor een praatje onder het genot van een kopje 

koffie, om vragen te stellen, zorgen te uiten, bespreken van ideeën.  

• Rol van de opbouwwerker hierin: gesprek aangaan, aandacht hebben voor 

signalen, verbindingen leggen, netwerk uitbreiden, vraag en aanbod bij 

elkaar brengen, initiatieven stimuleren en ondersteunen waar nodig. 

• In dit jaar, het gaat dan om 6 weken, zijn er 19 bezoekers geweest bij de 

MOP en 4 telefonische contacten. 

• Inwoners kwamen een praatje maken, vertelden graag over hun dorp, 

kwamen met vragen. In hoofdlijnen de onderwerpen, behoeftes, vragen: 

individuele hulpvragen, activiteiten in het dorp voor ontmoeting, 

activiteiten voor de jeugd in samenwerking met ouders, samenwerking 

tussen verenigingen/groepen, toekomst en initiatieven in het 

gemeenschapshuis, verkeersveiligheid, ondersteuning bij aanpak 

initiatieven.  

• PR verzorgd. Verschillende artikeltjes gepubliceerd in met name het lokale 

Contactblad. 

• Contacten met: Sociaal Wijkteam, Multifunctioneel Centrum Roosteren, de 

Huiskamer, Buurtpreventie, Stichting Gemeenschapsbelangen Roosteren, 

Contactblad Roosteren, Jeu de boules-groep, werkgroep Roosteren Speelt, 

wijkagent.  

• Voor individuele hulpvragen zijn doorverwijzingen gedaan naar 

cliëntondersteuner, mantelzorgondersteuning, Sociaal Wijkteam. 

• Het project heeft een aantal concrete ondersteuningsvragen opgeleverd.  

• De Jeu de boules-groep heeft om ondersteuning gevraagd bij ideeën. Door 

Corona is dit uitgesteld.   

• Ondersteuning gevraagd op het gebied van activiteiten voor de 

kinderen/jeugd in Roosteren. Werkgroepje gevormd met een aantal 

enthousiaste ouders en samenwerking hierbij met de Cultuurcoach en het 

jongerenwerk. Middels ‘Cultuur in de Buurt’ is een eerste impuls gegeven. 

Animo was groot. Bij elke activiteit (workshop + kinderatelier) waren 

ongeveer 24 kinderen aanwezig. Dit leverde daarnaast betrokken en 
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enthousiaste ouders op die willen meedenken en meehelpen om 

activiteiten in de toekomst te continueren. Op het moment dat hier een 

vervolg aan zou worden gegeven gooide Corona roet in het eten. Dit 

initiatief heeft daarom lange tijd op een laag pitje gestaan.  

• Het gemeenschapshuis heeft plannen voor herinrichting. Het bestuur wil 

graag een ruimte creëren voor jeugd in het gebouw. Voorzitter heeft 

contact opgenomen met het opbouwwerk met de vraag om mee te denken. 

Opbouwwerker heeft de link gelegd met de werkgroep van ouders, de 

partijen met elkaar in contact gebracht. Ook het jongerenwerk is op de 

hoogte en is betrokken. In 2021 worden vervolgstappen gezet.  

• Ondersteuning gevraagd op het gebied van samenwerking tussen 

verenigingen/groepen in het dorp. Vanuit verschillende partijen was een 

signaal gekomen over samenwerking tussen verenigingen/groepen. Wat 

doet iedereen, waar kan samengewerkt worden, elkaar versterken, is daar 

behoefte aan of niet? Stichting Gemeenschapsbelangen Roosteren (SGR) wil 

dit oppakken. Het opbouwwerk is bij twee vergaderingen van de SGR 

aangesloten. Ideeën en aanpak besproken. Opbouwwerker heeft de 

verenigingsondersteuner bij dit initiatief betrokken. Helaas heeft de 

vervolgafspraak met SGR niet door kunnen gaan vanwege aangescherpte 

Coronamaatregelen. Dit zal op een later moment weer opgepakt worden.  

 

Verbinden opbouwwerkers aan Sociaal Wijk Team 

In 2020 is een start gemaakt met de ontwikkeling om de opbouwwerkers 

onderdeel uit te laten maken van de Sociale Wijkteams. Met de gemeente, 

uitvoeringsorganisatie MER, opbouwwerkers en clientondersteuners is een plan 

over inhoud en uitrol ontwikkeld. In 2021 wordt het plan geïmplementeerd.  

 

Afstemming met gemeente 

• Er is overleg geweest over het ontwikkelen van een integrale rapportage 

van Menswel-diensten richting gemeente. Het ontwerp van Menswel ligt 

klaar om voorgelegd te worden aan het team Maatschappelijke domein. Zij  

hebben aangegeven na de Coronabeperkingen hier verder op in te willen 

gaan. 

• In 2020 zijn er diverse Corona Nieuwsbrieven naar de gemeente verzonden 

met daarin (per discipline) de ontwikkelingen van ons werk.  

• Daarnaast hebben de opbouwwerkers en manager regelmatig (afstemmend 

en beleidsontwikkelend) overleg met de betreffende beleidsambtenaren 

gehad. 

 

Behaald effect: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Burgerinitiatieven op weg geholpen naar zelfredzaamheid en verbonden 
aan voor hen belangwekkende netwerken. 

• Burgers hebben vragen kunnen stellen, gevoel dat ze serieus genomen 
worden. 

• Burgers zijn geattendeerd op meer actieve rol/zelfredzaamheid die van hen 
verwacht wordt. 

• Burgers zijn zich bewust dat wijzigingen in sociaal domein elke inwoner 
aangaan. 

• De gemeente heeft informatie opgehaald over aandachtspunten/ 
standpunten van de inwoners. 

• Diverse vrijwilligers gevonden.  

• Activiteiten die reeds opgestart zijn, draaien nog steeds naar tevredenheid. 

• De Zomertoer was een succes. Deze werkwijze blijven inzetten.  
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Kengetallen:  

Aantal participanten 
wijksteunpunt 

Nieuwstadt: 12 deelnemers met een gezamenlijke taakverdeling  
Maria Hoop: 9 vrijwilligers 
Echt-Noord: 30 actieve burgers 
Susteren: 25 vrijwilligers KinderKOOKschool en vele actieve burgers 
St. Joost: 6 vrijwilligers (Sint Joas Broesj) en vele actieve burgers 
Koningsbosch: vele actieve burgers opererend vanuit verenigingsverband 
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Project: Wijkdienst: Wijkkarwei 
Doelgroep: Oudere inwoners, hulpbehoevenden en potentiële vrijwilligers van de 

gemeente Echt-Susteren. 

Projectomschrijving: Vrijwilligers voeren eenvoudige, incidentele klussen uit bij burgers. 

Doel en opdracht: Wijkdiensten leveren een bijdrage aan het zelfstandig blijven wonen van 
mensen met een beperking en/of ouderen en/of mensen behorende tot de 
minima door middel van het in standhouden van diensten verricht door 
vrijwilligers.  
 
Ondersteuning van vrijwillige wijkdiensten die niet de trede van 
zelforganisatie bereiken  
Het instandhouden, ondersteunen en begeleiden van kerngerichte vrijwillige 
wijkdiensten, van taken waarvan vrijwilligers aangeven niet over wensen te 
gaan op de trede van zelforganisatie.  

Gepleegde acties: • Een vrijwilligerspoule zet zich onder vastgestelde voorwaarden in voor het 
verrichten van lichte werkzaamheden bij hulpbehoevenden. De 
vrijwilligers bieden hulp bij kleine klusjes en reparaties in en om het huis.  

• Door Corona stond Wijkkarwei afgelopen jaar op een laag pitje. Veel van 
de vrijwilligers behoren namelijk zelf tot de kwetsbare doelgroep en/of 
hebben naasten die onder de risicogroep vallen. 

• Twee wekelijks heeft de vrijwilligerspoule van Echt overleg met elkaar op 
maandagmiddag in het Buurthuis in Echt-Noord. De binnengekomen 
klussen worden dan besproken en verdeeld en uitgevoerde klussen 
worden geëvalueerd. De opbouwwerker is vaak op maandagmiddag in 
het Buurthuis aanwezig en sluit daarom regelmatig even aan bij de 
overleggen van Wijkkarwei. Door Corona hebben er maar een paar 
bijeenkomsten met de vrijwilligers plaats kunnen vinden. 

• Er is dit jaar 1 nieuwe vrijwilliger gestart bij de vrijwilligerspoule van Echt. 
Deze vrijwilliger heeft bij een bijeenkomst kunnen aansluiten en kennis 
kunnen maken met de groep.  

• Wijkkarwei Susteren werkt samen met woonbegeleiding statushouders. 

• De groep klussers uit Echt en uit Susteren werken apart van elkaar. De 
klussen vanuit Susteren worden wel doorgegeven aan de coördinatrice.  

• Kwaliteitsontwikkeling & bewaking. Alle vrijwilligers hebben een 
Wijkkarwei vrijwilligerspas waarmee ze zich kunnen legitimeren en zijn 
tevens in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. 

• Vragen voor tuinklussen kunnen helaas nauwelijks opgepakt worden. De 
meeste klussers zijn toch al wat ouder en/of hebben lichamelijke 
klachten.  

• Omdat de fysieke bijeenkomsten veelal niet door konden gaan heeft de 
opbouwwerker telefonisch (bellen en whatsappgroep) contact 
onderhouden met de vrijwilligersgroep. Daarnaast regelmatig contact met 
de coördinatrice om te horen hoe het gaat en voor afstemming. 

Behaald effect: • Sociale zelfredzaamheid hulpbehoevenden is vergroot. 

• Meer vrijwilligerswerk wordt verricht, door vrijwilligers die meer op eigen 
benen staan. 

• Netwerkuitbreiding sociaal contact van de vrijwilligers. 

• Signaleringsfunctie door bezoek aan hulpvrager. Andere vraagstelling dan 
waarvoor het eigenlijk bezoek plaatsvindt, doorverwijzing naar 
cliëntondersteuning Menswel/ SWT als vervolgtraject wordt ingezet. 

• Flinke afname in het aantal klussen. Corona speelt hier een belangrijke rol in.  

Kengetallen:  

Aantal participanten Verrichte klussen: 2  

Aantal vrijwilligers 10 klussers, 1 coördinatrice 
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Project: Wijkdienst: Klapperproject 
Doelgroep: Oudkomers, minima en/ personen die of tijdelijk in bijzondere 

omstandigheden verkeert waardoor men hulp nodig heeft bij het 
ordenen van de thuisadministratie. 

Projectomschrijving: Vrijwilligers  bieden hulp bij het lezen, opruimen en of ordenen van de 
thuisadministratie zodat er overzicht ontstaat. Door de ondersteuning 
wordt de zelfredzaamheid vergroot.  Intakes worden gedaan door de 
professional. Tevens vindt er regelmatig een casusbespreking plaats 
tussen de professional en vrijwilliger.  Dit wordt gedaan op kantoor en 
doormiddel van telefonische consulten. Indien nodig worden cliënten 
doorverwezen. 

Doel en opdracht: Wijkdiensten leveren een bijdrage aan het zelfstandig blijven wonen 
van mensen met een beperking en/of ouderen en/of mensen 
behorende tot de minima door middel van het in standhouden van 
diensten verricht door vrijwilligers.  
 

Ondersteuning van vrijwillige wijkdiensten die niet de trede van 

zelforganisatie bereiken  

Het in stand houden, ondersteunen en begeleiden van vrijwillige 
wijkdiensten, van taken waarvan vrijwilligers aangeven niet over 
wensen te gaan op de trede van zelforganisatie. 

Gepleegde acties: 
 

• Begeleiding van de vrijwilligersgroep d.m.v. periodieke 

terugkombijeenkomsten en individuele begeleiding. 

• Afstemming product op vraag cliënt, vrijwilliger  en 

maatschappelijke partner. 

• Koppeling deelnemers aan vrijwilliger. 

• Doorverwijzen wanneer nodig. 

• Er zijn kandidaten aangemeld via Sociale Wijkteams, 

woonbegeleiding statushouders, NAH en maatschappelijk werk 

• Korte lijnen met samenwerkingspartners. 

Behaald effect: 
 

• Burgers zijn ondersteund in het ordenen, en uitleggen van hun 

administratie of doorverwezen wanneer nodig.  

• Problemen voorkomen door het creëren van overzicht in de 

administratie en het maken van begrotingen.  

• Zelfredzaamheid vergroot. 

• Ontlasting AMW  

Kengetallen:  

  

Kern/ aantal  Periode 1 Periode 2 Periode  3 Totaal 

 Vrijw. Deeln. Vrijw. Deeln. Vrijw. Deeln.  

Echt 4 7 4 8 4 9 24 

Pey 1 4 1 3 1 3 10 

Susteren  5  3  4 12 

Roosteren        

Dieteren  2  2  2 6 

Nieuwstadt        

Koningsbosch        

Maria Hoop  1      

Totaal 5 18 5 16 5 18 52 
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Project: Wijkdienst: Samenspraak en Taalcoaches 
Doelgroep: Anderstaligen en vrijwilligers. 

 

Projectomschrijving: SamenSpraak 
Eén keer per week ontmoeten allochtonen en autochtonen elkaar om 
de Nederlandse taal te oefenen. Door met elkaar in gesprek te gaan, 
verschillende thema’s te bespreken, lezen en schrijven te oefenen of 
samen een taalspel te doen. Op woensdag ochtend is er Samenspraak 
in Susteren. Op donderdag ochtend is er Samenspraak in Echt. 
 
Taalcoaches 
De taalcoaches ondersteunen individuele anderstaligen met taal 
tijdens het inburgeringstraject en bij maatschappelijke oriëntatie. 
 

Doel en opdracht: Met inzet van vrijwilligers, statushouders ondersteunen bij de 
inburgering, met de taal als uitgangspunt. Met als doel het 
bevorderen van participatie in de samenleving. 
   
Ondersteuning van vrijwillige wijkdiensten die niet de trede van 

zelforganisatie bereiken  

Het in stand houden, ondersteunen en begeleiden van vrijwillige 
wijkdiensten, van taken waarvan vrijwilligers aangeven niet over 
wensen te gaan op de trede van zelforganisatie. 

Gepleegde acties: 
 

• De stuurgroep (vrijwilligers) bestiert actief de vrijwillige diensten. 
Er is 1 keer in de 4 weken overleg met de stuurgroep. Ook 
tussendoor is er contact. Menswel biedt op maat ondersteuning 
en instructie. Zo ook bij de groepsbijeenkomsten van 
Samenspraak. Tijdens de pandemie zijn een aantal vergaderingen 
geannuleerd. De meeste stuurgroepleden behoren tot de 
risicogroep en men koos ervoor de vergaderingen uit te stellen 
tot betere tijden. Contact verliep via de mail of telefonisch.  

• Stuurgroep op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen 
rondom de pandemie en hoe te handelen. 

• Stuurgroep geïnformeerd over de laatste nieuwe ontwikkelingen 
rondom het nieuwe beleid voor statushouders.  

• Vraagbaak voor deelnemers en taalcoaches. Doorverwijzen en/of 
informeren bij hulpvragen van deelnemers of vrijwilligers. 
Persoonlijke problematieken deelnemers doorverwezen en 
verbonden aan andere partijen, bijv. cliëntondersteuners, SWT, 
begeleider statushouders, AMW, CJG, Veilig Thuis. 

• Ontvangen en doorverwijzen van nieuwe aanmeldingen van 
deelnemers. 

• Nieuwe taalcoaches geworven. Door de pandemie waren er 
minder aanmeldingen en enkele taalcoaches kozen ervoor te 
stoppen gezien de omstandigheden. 

• Financiële administratie en uitgaven beheerd. 

• In samenwerking met de stuurgroep PR verzorgd. 

• Project taalcoaches  verbonden aan woonbegeleiding 
statushouders. Aan statushouders wordt gevraagd of ze behoefte 
hebben aan een taalcoach. Bij behoefte wordt een taalcoach 
gekoppeld.  

• Doorverwijzing van cliënten die de inburgering afgerond hebben, 
maar nog behoefte hebben aan taalonderwijs, doorverwezen 
naar het project non-formele educatie Midden-Limburg. Door de 
pandemie zijn deze bijeenkomsten geannuleerd.  
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• Signalen gedeeld met gemeente en netwerkpartners. 

• In verband met de pandemie waren er geen mogelijkheden om 
een  informatiebijeenkomst te organiseren voor de Samenspraak-
/ taalcoachvrijwilligers. De vrijwilligers zijn via de mail regelmatig 
geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en digitale 
mogelijkheden om hun deelnemers te ontmoeten. Gezien de 
digitale (on)mogelijkheden/vaardigheden  van veel deelnemers 
alsook de taalcoaches van hogere leeftijd, was dit voor een grote 
groep geen haalbare kaart. Daarnaast was het thuis zijn van de 
kinderen van de deelnemers, in de periode dat de scholen dicht 
waren, ook niet bevorderlijk om tijd vrij te maken voor 
taalondersteuning. Hierin liggen nog mogelijkheden voor de 
toekomst.  

• De waardering en het tonen van interesse, werd gedaan in de 
vorm van een telefoontje, een mail, een gedicht en een mooie 
kaart. Voor de Kerst hebben we alle taalcoaches en 
samenspraakvrijwilligers een kerstpakket thuisbezorgd omdat de 
waarderingsavond geen doorgang kon vinden.  

• Telkens als er nieuwe maatregelen werden aangekondigd, is de 
vertalingen van stichting Pharos doorgestuurd aan alle 
vrijwilligers om deze door te sturen naar alle deelnemers om hen 
te informeren in hun eigen taal. Vooral in de eerste maanden 
waren veel deelnemers erg angstig. De uitleg in hun eigen taal 
zorgde voor duidelijkheid. 

• In de periodes dat de buurthuizen open mochten, werden de 
Samenspraakbijeenkomsten in aangepaste vorm georganiseerd. 
Vooraf aan de bijeenkomst werd men via een groepsapp 
geïnformeerd en kon men zich opgeven om mee te doen aan de 
bijeenkomst of als men zelf of een huisgenoot 
gezondheidsklachten had kon men zich afmelden.  

• We hebben gezorgd voor voldoende hygiëne middelen die nodig 
waren om op een veilige manier de bijeenkomsten te laten 
plaatsvinden.  

Behaald effect: • De stuurgroep is in verre mate zelfstandig. Men verzoekt om  
ondersteuning van Menswel voor aansturing, moeilijke situaties 
rondom de statushouders, bemiddeling, ruggenspraak, advies en 
beheer van financiën.  

• Menig vrijwilliger vindt bij deze vrijwilligersdienst vervulling van 
zijn/haar behoefte om bij te dragen aan de maatschappij. 

• De signaalfunctie van de taalcoaches is groot. De taalcoaches 
komen bij de mensen thuis. 

• Anderstaligen worden taalvaardiger en vinden meer aansluiting 
bij de Nederlandse maatschappij. Vooral door het verband met 
non-formele educatie worden kansen op zelfredzaamheid 
vergroot. 

• Daarnaast vindt men het sociale contact belangrijk. Door de 
pandemie was dit voor een aantal taalcoaches niet mogelijk. We 
hebben ideeën aangedragen om te laten  zien wat wel mogelijk 
was. 

• Wat extra aandacht, een telefoontje, ook de vrijwilligers miste 
het contact en vooral de alleenstaande oudere taalcoaches 
hadden het soms moeilijk en dat vroeg om extra aandacht. 

• Via de mail en/of telefonisch zijn taalcoaches geïnformeerd en 
hebben handvaten gekregen hoe te handelen in deze nieuwe 
situatie rondom de pandemie.   

• Het gebruik van de groepsapp, ingevoerd i.v.m. 
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coronamaatregelen, heeft een positief effect op het aantal 
deelnemers. Deze manier van werken zal ook na de pandemie 
worden doorgevoerd. 

Kengetallen:  

Aantal bijeenkomsten • Samenspraak: In de periodes dat de buurthuizen geopend waren, 
zijn er in aangepaste vorm bijeenkomsten georganiseerd. 

• Scholing: er heeft dit jaar i.v.m. de pandemie geen scholing plaats 
gevonden. Vrijwilligers zijn geïnformeerd over nieuwe 
ontwikkelingen en hoe te handelen. 

• 4 Stuurgroep bijeenkomsten: Veel telefonisch en mailcontact. 

• Waarderingsbijeenkomsten: voor vrijwilligers werden i.v.m. de 
pandemie afgelast.  

Aantal participanten Samenspraak Susteren: tussen 5-10 
Samenspraak Echt: tussen 10-12 
Taalcoach deelnemers: ± 40 deelnemers  
 

Aantal vrijwilligers Samenspraak-/taalcoachvrijwilligers: 28 
Stuurgroep leden: 5 
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Project: Wijkdienst: Verenigingsondersteuning jeugd 
Doelgroep: Jeugdverenigingen, basisschoolkinderen, comités en vrijwilligers. 

Projectomschrijving: Jaarlijkse terugkerende activiteiten zijn: St. Maartensfeest in Echt, Collecte 
Jantje Beton oud gemeente Echt en Nieuwstadt en de Buitenspeeldag Echt- 
Susteren en Nieuwstadt 

Doel en opdracht: Ondersteuning bieden op het faciliterende vlak aan verschillende verenigingen 
en comités bij de jaarlijkse terugkerende activiteiten. 

Gepleegde acties: • St. Maartensfeest: afgelast 

• Jantje Beton: De klassieke collecte is dit jaar niet doorgegaan. 
Verenigingen kregen de mogelijkheid via Jantje Beton om digitaal te 
collecteren. Verenigingen hebben aangegeven dit jaar over te willen 
slaan.  

• De buitenspeeldag: afgelast. 

•  Koningsdagviering: geen werkzaamheden verricht wegens Corona. 

Behaald effect: Zorg gedragen voor continuïteit. 

Kengetallen:  

Aantal participanten  
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Project: Koepel Seniorenverenigingen Echt-Susteren 
Doelgroep: Personen van 55 jaar en ouder 

Projectomschrijving: Passende beweegactiviteiten, informatievoorziening  t.b.v. de doelgroep 
ouderen. De uitvoering geschiedt voor een belangrijk deel door de koepel van 
autonome seniorenverenigingen uit de gemeente Echt-Susteren. Zij worden 
ondersteund door Menswel 

Doel en opdracht: • Het leveren van beleids- en administratieve ondersteuning aan de Koepel.  

• Het leveren van ondersteuning bij de uitvoering van het programma Meer 

Bewegen voor Ouderen (MBvO) ter voorkoming van sociaal isolement, het 

bevorderen van een gezonde leefstijl en  leefbaarheid in de kernen.  

• Ondersteuning en begeleiding van de lokale contactpersonen Meer 

Bewegen voor Ouderen. 

• Afstemming activiteiten lokale seniorenverenigingen. 

• Het verbinden van individuele seniorengroepen aan de koepel. 

• Ondersteunen van seniorenverenigingen in toekomstige ontwikkelingen. 

Gepleegde acties: • Ondersteuning uitvoerend bestuur in uitvoering taak (financieel en 
secretarieel jaarverslag). 

• Ondersteuning algemeen bestuur in hun uitvoerende taak. 

• Ondersteuning en begeleiding van de contactpersonen Meer Bewegen voor 
Ouderen. 

• Overleg docenten Meer Bewegen voor Ouderen. 

• Overleg met de subsidiegever inzake kerntaken koepel.  

• In samenspraak met het uitvoerend bestuur de aanvraag subsidie 2021 
ingediend bij de gemeente Echt-Susteren. 

• Afstemming met alle seniorenverenigingen op het gebied van hun 

activiteiten.  

• Afstemming met docenten over landelijke lestarieven. 

• Organisatie van de dag voor de ouderen. 

• Beleidsmatige ondersteuning. Bespreken begroting 2021 en afrekening 

2020 met penningmeester. 

• Actualiseren van informatieboekje MBvO-activiteiten.  

• Intermediair tussen werkgroep koersbal en uitvoerend bestuur i.v.m. 

competities.  

• Door Corona hebben veel seniorenverenigingen hun activiteiten stop gezet.  

• Als de RIVM regels het toe lieten hebben de MBVO activiteiten plaats 

gevonden. Vele deelnemers hebben zich vanaf maart tijdelijk afgemeld. Met 

hen is regelmatig telefonisch contact gehouden, of via de docent, de 

contactpersoon of via Menswel.  

• Door Corona waren er veel vragen van deelnemers, docenten en 

bestuursleden van seniorenverenigingen. Wij zijn telefonisch bereikbaar 

voor hun gebleven. Deelnemers is geadviseerd om toch in beweging te 

blijven en via telefoon contact te blijven onderhouden. 

• Met het bestuur hebben er 10 bijeenkomsten plaatsgevonden. De 

onderwerpen waren subsidieafrekening 2019, toepassing richtlijnen RIVM, 

prijsverhoging deelnemersbijdrage 2021, begroting 2021,  uitbetaling 

docenten tijdens corona en het onderhouden van de contacten met 

deelnemers, contactpersonen en docenten. 

• Tijdens het corona-jaar 2020 werd er met de contactpersonen overlegd hoe 

zij de RIVM regels dienden toe te passen. Verder waren er contacten met 

deelnemers uit de groepen over hoe zij toch konden bewegen tijdens deze 

periode.   

Verder waren er veel vragen of het mogelijk was toch de beweeg-
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activiteiten te laten doorgaan en hoe dit volgens de RIVM richtlijnen diende 

te gebeuren.  

Tevens  waren er vragen over het veilig kunnen bewegen in de diverse 

locaties i.v.m. eigen regels van de diverse locaties. Met zaalhouders werd 

overleg gevoerd hoe zij de locaties dienden in te richten om de beweeg-

activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. 

• Met docenten werd overlegd hoe zij op een veilige wijze les konden geven 

en welke alternatieven er waren om toch met deelnemers in contact te 

treden. 
Behaald effect: • De koepel organiseert een breed beweegaanbod voor 55 plussers in de 

gemeente Echt-Susteren, waardoor er wekelijks 710 senioren deelnemen 

aan verschillende activiteiten. 

• Door monitoring inzicht gekregen in deelname en behoefte senioren in 

Echt-Susteren en deelnemersaantallen per kern. 

• Door Corona is o.a. de dag van ouderen dit jaar niet doorgegaan. 

• Behouden van nieuwe MBvO-activiteiten binnen de subsidiekaders en in 

samenspraak met de opdrachtgever. 

• Actueel houden van informatieboekje MBvO-activiteiten. 

• Samenstellen lesschema’s 2021 en huren van lokaliteiten.  

• Herkenbaar en zichtbaar( gemakkelijk aanspreekbaar) voor senioren in de 

groepen en de seniorenverenigingen. 

• Verbindingen leggen tussen clientondersteuning en ouderen. 

Kengetallen:  

Aantal overlegmomenten 10 bijeenkomsten met het bestuur  

Aantal participanten           Zie bijlage hieronder 

Aantal vrijwilligers 46 contactpersonen van de beweeggroepen 

10 vrijwilligers werkgroep Koersbalactiviteiten 

 

Overzicht activiteiten Bewegen voor ouderen per  31 december 2020 

Jaar/aantal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal deelnemers 617 692 753 768 789 710 

Aantal groepen bewegen per kern 2020 
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Echt 1 2 2 1 1 2 3 12 

Susteren 0 0 0 3 4 6 0 13 

Nieuwstadt 0 0 0 0 4 0 0 4 

Roosteren 1 0 0 0 1 2 0 4 

Dieteren 0 0 0 0 0 2 0 2 

Pey 1 0 3 1 1 0 0 6 

St. Joost 1 0 1 0 1 0 0 3 

Koningsbosch 0 0 1 0 1 4 0 6 

Maria Hoop 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 4 2 7 5 13 16 3 50 
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Deelnemers MBvO activiteit en afkomstig uit kern 
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Echt 9 8 34 17 33 29 25 155 2395 7,80%  

Susteren 0 12 1 47 39 41 7 147 1968 8,80%  

Nieuwstadt 0 11 0 16 51 5 2 85 815 10,60%  

Roosteren 13 8 0 2 18 28 0 69 425 15,70%  

Dieteren 0 4 0 0 0 23 0 27 190 15,70%  

Pey 8 1 21 3 8 17 2 60 1350 4,90%  

St. Joost 17 0 15 8 17 3 4 64 375 18,10%  

Koningsbosch 0 0 13 0 11 29 0 53 415 12,80%  

Maria Hoop 2 0 5 0 1 4 2 14 355 4,50%  

Buiten E-S 2 1 3 7 7 14 2 36 n.v.t. n.v.t.  

Totaal 51 45 92 100 185 193 44 710 8503    
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Project: Speelvoorzieningen 
Doelgroep: Burgers die zich verenigen in een rechtspersoon en de realisatie en exploitatie 

van de nieuwe speelvoorziening voor haar rekening nemen. 
Omwonenden van de nieuwe speelvoorziening. 
Kinderen die gebruik maken van de speelvoorziening. 

Projectomschrijving: Het realiseren en in standhouden van speelvoorzieningen in alle kernen van de 
gemeente.  

Doel en opdracht: Ondersteunen van nieuwe speelvoorzieningen  

• Desgevraagd ondersteunen van een vrijwilligersorganisatie tot een 
rechtspersoon (stichting).  

• Desgevraagd begeleiding van de stichting bij aanvragen van cofinanciering 
bij diverse fondsen/ instellingen.  

 
Ondersteunen bestaande speelvoorzieningen  
Het desgevraagd ondersteunen van bestaande speeltuinorganisaties in de 
kernen.  

Gepleegde acties: In dit Coronajaar is er geen beroep gedaan op deze dienstverlening 

Behaald effect:  

Kengetallen:  

Aantal participanten  
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Project: Adviesraad sociaal domein Echt-Susteren 
Doelgroep: Adviesraad  Sociaal Domein Echt-Susteren 

Projectomschrijving: De Adviesraad Sociaal Domein brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de 

gemeente over het sociaal domein. De Adviesraad denkt ook mee bij de 

totstandkoming en uitvoering van de Wmo, de Jeugdhulp en Participatiewet. 

Daarnaast komt de Adviesraad op voor de belangen van de inwoners en zet zich 

in om inwoners op de hoogte te stellen van en voor te lichten over 

veranderingen in het sociaal domein. 

Doel en opdracht: De Adviesraad sociaal domein Echt-Susteren  administratief en inhoudelijk 
ondersteunen, door middel van het bijwonen van de vergadering en het maken 
en versturen van het verslag. 

Gepleegde acties: 
 
 

• Bijwonen van de vergaderingen Adviesraad sociaal domein 

• Bijwonen vergaderingen Adviesraad en beleidsondersteunende 

 ambtenaren 

• Het bijwonen van de vergaderingen van de Adviesraad  met de 

portefeuillehouders  

• Verslaglegging van alle vergaderingen. 

 

Per bijeenkomst: 

• De vergadering van 24 maart, 6 april  en 23 april 2020 konden door de 

Coronamaatregelen niet plaatsvinden.  

• Op 17 augustus 2020 heeft een vergadering van de Adviesraad  

plaatsgevonden waar van verslaggeving is gedaan. 

• Op 8 juni 2020 heeft een informele bijeenkomst tussen de leden 

plaatsgevonden inzake de wijze hoe invulling te geven aan de Adviesraad in 

de huidige tijd. 

• Op 7 mei en 2 juli 2020 heeft tussen voorzitter, secretariële ondersteuning 

en ondersteuningsambtenaar een overleg plaatsgevonden over hoe 

invulling te geven aan de Adviesraad in de Corona tijd. 

• Op 10 september 2020 heeft een vergadering van het platform 

plaatsgevonden waar van verslaggeving is gedaan. 

• Op 21 september en 26 oktober 2020 hebben er twee reguliere 

vergaderingen plaatsgevonden in Jeugdhuis Pius X. Door de 

Coronamaatregelen is besloten het resterende jaar geen fysieke 

vergaderingen meer te laten plaatsvinden.  

• Op 28 september 2020 was een bijeenkomst inzake beleidsadvies 

schuldhulpverlening. 

• Daarnaast hebben per mail en telefoon regelmatig tussen voorzitter, 

secretariële ondersteuning en ondersteuningsambtenaar overleg 

plaatsgevonden over hoe invulling te geven aan de Adviesraad in de Corona 

tijd en hoe in 2021 hier verder vorm aan te geven. 

• Verder heeft volgens afspraken met de gemeente  en de Adviesraad, de 

secretariële ondersteuning door een medewerker van Menswel in deze 

periode plaatsgevonden. 

Kengetallen:  

Aantal bijeenkomsten • Op 13 januari, 23 januari, 13 februari en 2 maart 2020 heeft een 

vergadering van de adviesraad plaatsgevonden waar verslaggeving van is 

gedaan.  
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Sportstimulering en cultuur 
 



Productiejaarverslag Echt-Susteren 2020 26 

Project: Kwaliteitsimpuls basisonderwijs sport 
Doelgroep: Basisscholen en hun leerlingen Leerkrachten basisscholen De Springdonk, De Driepas 

en dependance AZC, In ’t Park, SBO de Horst, KC de Eik, en BS de Bolleberg. 

Projectomschrijving: Gedurende het gehele schooljaar worden op de basisscholen vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs ingezet. Werken met de methode basislessen 
bewegingsonderwijs. 

Doel en opdracht: • Coachen, begeleiden en ondersteunen van leerkrachten tijdens de lessen 
bewegingsonderwijs. 

• Het mede verzorgen van wekelijkse lessen bewegingsonderwijs. 

• Het introduceren van nieuwe vormen van bewegen.  

• Het stimuleren van deelname aan verenigingssport. 

• Het stimuleren van deelname aan naschoolse activiteiten. 

• Ondersteuning bij het organiseren van sportdagen op school. 

• Kwaliteitsverbetering / variatie bewegingsonderwijs 

• Ondersteunen verzorgen speelplaats pauzesport 

• WO II ondersteuning optocht kinderen 

Gepleegde acties: • Jaarplanning gemaakt voor het bewegingsonderwijs SBO de Horst 
BS de Springdonk, De Driepas en AZC In ’t Park, Bolleberg en KC de Eik.  

• Inzet lessen bewegingsonderwijs en coaching(zie schema beneden)  

• Onderhouden van contacten met de basisscholen om zo goed mogelijk af te 
stemmen op de wensen en mogelijkheden van de scholen in combinatie met 
sportstimuleringsprojecten vanuit het werkveld en Menswel. 

• Extra inzet 1 ste jaars CIOS studenten bij de Patricius, Violier, In ‘Park en 
Peutergym.   

• Uitlenen materialen scholen 

• Organisatieondersteuning bij de Koningsspelen en Koningssportdag Springdonk 
i.s.m. sportverenigingen afgelast Corona. 

• Ondersteunen en uitvoering sportdag KC de Eik. 

• Verzorgen van de gymlessen op het schoolplein omdat de accommodaties 
gesloten zijn vanwege Corona. 

• Sport & beweegteam maakt  in de 1ste lock down 14 beweegfilmpjes welke via 
YouTube te zien zijn. 

• Gastlessen schermen door schermclub vast als Eik (Maaseik) bij De Eik en 
Springdonk. 

• Pilot SportAnalytik (ontdek jouw sporttalenten) SBO de Horst. 

• Deelname door basisschool kinderen WOII defilé centrum Echt.  

Behaald effect: Kwaliteitsbijdrage voor het bewegingsonderwijs. Leerkrachten nog beter toerusten 
voor het geven van de gymlessen. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 7 basisscholen                                                                                                                                      
1275  kinderen                                                                                                                                        
34 leerkrachten 

Basisscholen Dagen  tijdstip 

OBS Driepas                                          
4 klassen per week                                   
2 groepen AZC                                                 
2 groepen   

                                                                          
Donderdag / vanaf aug.                                     
Maandag                                                                   
Maandag /van aug..                                                 

                                                                                   
9.15 – 10.45u   / 9.15-12.30u                            
13.00 - 14.20u                                                   
13.00 - 14.20u                                                                      

OBS de Springdonk                               
9 klassen per week  

Maandag                                                        
Vrijdag  

10.15 – 11.45u                                                       
8.45 – 11.30u 

SBO de Horst                                      
6 groepen per week  

Dinsdag                                                              
Vrijdag 

12.45 – 14.05u                                                   
12.45 – 14.05u   

KC  de Eik                                                
8 groepen per week 

Woensdag  9.00 – 12.30u 

BS In ’t Park                                       
8 groepen per week 

Donderdag / vanaf aug. 10.45 – 12.15u / 11.15-12.00u.                                                 
13.45 – 15.15u 
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BS De Bolleberg                                           
4 groepen per week                                       

vrijdag 12.15-13.30u 

Aantal bijeenkomsten Zie schema uitgaande van 40 schoolweken per jaar. Vanwege corona zijn er 
gymlessen op het schoolplein verzorgt en zijn er beweegfilmpjes gemaakt voor het 
thuis onderwijs.  

Verdere ter zake doende 
kengetallen  

Basisscholen betalen een eigen bijdrage van 50 % van de kosten. 
 

 

 
Project Schooljudo 2016-2020 
Doelgroep: Basisschoolkinderen  

Projectomschrijving: Schooljudo 

Doel en opdracht: Schooljudo zet judo in als middel om te werken aan de zeven school-judo waarden: 
vertrouwen, samenwerking, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. 
Daarnaast is er ook een digitale leeromgeving. Schooljudo is een samenwerking RTC,  
Schooljudo, JC Hercules en Menswel. Per jaar 6 scholen bedienen met  4 groepen en 4 
fysieke lessen per groep. Scholen betalen een eigen bijdrage per groep. 

Gepleegde acties: Driepas 2 klassen , Bs Patricius 3 klassen per klas 4 lessen 
Overleg voorgang schooljudo 

Behaald effect: Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs. Judo als middel. Kinderen worden enthousiast 
gemaakt voor de judosport middels 4 judolessen. Op speelse manier worden waarden 
zoals respect, discipline, samenwerkend leren overgebracht.                                                                                                
Voortgang schooljudo voor de komende 4 jaar 2020-2024  

Kengetallen:  

Aantal participanten Een aantal kinderen hebben kennismakingslessen gevolgd bij de judoclub. Kinderen 
zijn lid geworden van de judoclub. 

 
 

Project Week van de sportclub - Nationale Sportweek 
Doelgroep Basisschoolkinderen groep 1 t/m 8 

Projectomschrijving De week van de sportclub: maak kennis met jouw ‘favoriete’ sport! 

Doel en opdracht: Tijdens de week van de Sportclub  (18 t/m 27 september) openen sportclubs hun 
deuren en verzorgen ze een gratis proefles(sen) voor de jeugd. 

Gepleegde acties: • Benaderen sportclubs en scholen 

• Samenstellen folder ‘Week van de Sportclub’ 

• Verspreiden folder op alle scholen 

Behaald effect: Sportstimulering, kennismaking met de sportclub: badminton, bootcamp, dans, golf, 
squash, handbal, jiu jitsu, padel, judo, kickboksen, tennis, turnen, voetbal, volleybal, 
watersport en sport in de Buurt. Kinderen worden lid van de sportclub.  

Kengetallen:  

Aantal participanten  35 verenigingen / sportorganisaties                                                                                                                          
12 scholen                                                                                                                                        
2500 folders ‘Week van de Sportclub’ uitgedeeld op alle scholen. 
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Project: BIND Sport in de Buurt 
Doelgroep: Basisschoolkinderen 

Projectomschrijving: De BIND sportinstuiven en Sport in de Buurt met een gevarieerd aanbod in alle 
kernen. 

Doel en opdracht: Beweegaanbod aanbieden met partners zoals sportvereniging/ sportaanbieders en  
BSO met als doel meerdere sportmomenten voor kinderen na school te creëren met 
een gevarieerd aanbod. Het uitgangspunt is kennismaking met een breed sport- en 
beweegaanbod en het stimuleren van een gezonde actieve leefstijl. Belangrijk hierbij 
is plezier, sociaal contact, laagdrempelige activiteiten en veel actie. 

Gepleegde acties: • Organisatie en ondersteuning van activiteiten door Menswel                                                      
BIND Sport in de Buurt en de lockdown games 2021 

• BIND Sport/zweminstuif In de Bandert 1 activiteiten 

• Halloween monsterjacht (afgelast) 

• Sportinstuiven 4 activiteiten (2 kerstinstuiven afgelast Corona) 

• BIND Sport in de Buurt Handbal/NOAV  

• BIND Sport in de Buurt Turnen/ Gympoint 

• BIND Sport in de Buurt voetbal / Slekkerboys 

• BIND Sport in de Buurt badminton / Nibac’79 

• BIND Sport in de Buurt Tennis / Rosus (afgelast corona) 

• BIND Sport in de Buurt Tennis / TC Echt (afgelast corona) 

• BIND Sport in de buurt schoolplein In ’t Park 

• BIND Sport in de buurt  BIND schoolplein Maria Goretti 

• BIND Sport in de buurt BIND schoolplein St Joost 

• BIND Sport in de buurt BIND schoolplein de Bolleberg 

• BIND Sport in de buurt BIND schoolplein Driepas 

• BIND Sport in de buurt gymzaal Koningsbosch 

• BIND Sport in de buurt In de Bandert 

• BIND sport In de Buurt Pietengym sportzaal Hubertusstraat 

Behaald effect Samenspel bevorderen tussen de leeftijdsgroepen in alle kernen. Enkele kinderen 
hebben zich aangemeld bij de verenigingen. Extra beweegmoment bevorderd 
gezonde leefstijl op de schoolpleinen.  

Kengetallen:  

Aantal participanten BIND Sportinstuiven, 70 / 30  deelnemers                                                                                                                              
Gezinszwemmen 130 deelnemers                                                                                                                          
BIND Sport In de Buurt Nieuwstadt, 600 deelnemers                                                                                                          
BIND Sport In de Buurt Susteren, 497 deelnemers 

Aantal bijeenkomsten 1/ A/ 4 waarvan 2 A /4 /3/ 3/ 4/ 5/ 3/ 4/4/4/4/4/4/4/1 

 
 

Project: Go Cycling 
Doelgroep: Basisschoolkinderen 

Projectomschrijving: Deze activiteit wordt georganiseerd op de basisschool in samenwerking met 
Kernenomloop Echt-Susteren en Lion de Wit 

Doel en opdracht: Co Cycling is een sportstimulering fietsproject voor groep 7(8) van het basisonderwijs 
waarbij theorie wordt gekoppeld aan de praktijk. 

Gepleegde acties: • Behoefte peiling bij de basisscholen.  

• 1 x fietsclinic op het schoolplein. Basisscholen: Springdonk, Driepas/AZC , KC de 
Eik, SBO de Horst en Patricius  

Behaald effect: Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs. Kinderen worden enthousiast gemaakt voor de 
wielersport middels fietsvaardigheden en zorgt voor meer veiligheidsbesef. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 6 scholen, 16 klassen                                                                                                                                  
275 deelnemers 

Aantal bijeenkomsten 16 
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Projectnaam BIND “Kies voor Sport” 
 

Doelgroep: Kinderen van groep 3 t/m groep 8 basisscholen 

Projectomschrijving: Samen met de sportverenigingen kinderen kennis laten maken met diverse sporten. 

Doel en opdracht: Promotie sportieve omgeving “In de Bandert” Kennismaking met diverse sporten en de 
sportverenigingen.  

Gepleegde acties: Organisatie vooraf 

Behaald effect Afgelast vanwege Corona 

Kerngetallen  

Aantal participanten - 

Aantal bijeenkomsten - 

 
 

Project: BIND (activiteiten)ondersteuning 
Doelgroep: Basisscholen, BSO, (buurt)verenigingen en sportaanbieders 

Projectomschrijving: Extra BIND ondersteuning in de buurt, op de basisscholen en/of bij verenigingen met 
het organiseren van de sportdag, clinic of het onder aandacht brengen van een 
activiteit 

Doel en opdracht: • Inspelen op de vraag van de gemeente, basisschool, buurt voor ondersteuning 
van de sportdag/ clinic/ activiteit middels ideeën, maken draaiboek en 
ondersteuning op de dag zelf. Vanwege corona weinig actie. 

• Zorgen voor plezier tijdens de sport- en beweegactiviteiten omdat plezier in hoge 
mate bepalend is voor activiteiten en latere deelname aan sportactiviteiten. 

• Communicatie tussen BIND, gemeente, vereniging, buurt, BSO en de basisschool 
kan zorgen voor een goede, duidelijke promotie van een 
sportstimuleringsactiviteit.  
 

Gepleegde acties: • Schooltennisproject Driepas i.s.m. TC Echt 

• Communicatie via verschillende kanalen facebook/waekblaad/ website/posters 
en flyers etc. 

Behaald effect: Sportstimuleringsactiviteiten waaraan kinderen veel plezier beleven i.s.m. diverse 
organisaties. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 100  

Aantal bijeenkomsten 4 

 
 

Project: Maatschappelijke Stage / BIND 
Doelgroep: Leerlingen Connect College  

Doel en opdracht: Maatschappelijke stage / beroepsoriëntatie stage 

Gepleegde acties: 4 leerlingen ingezet bij BIND activiteiten zoals Bandert Summer Sport en andere 
activiteiten.                                       

Behaald effect Maatschappelijk oriëntatie bij Menswel BIND activiteiten. Het stimuleren van stagiaires 
op voortzetting van hun vrijwilligersactiviteiten op lokaal niveau. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 4 leerlingen. Inzet 1 week 
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Project BIND Partners in sport  
Doelgroep: Basisschool kinderen 

Projectomschrijving: Organisatie en ondersteuning/ samenwerking met bestaande sportaanbieders/ 
sportorganisatoren.  

Doel en opdracht: • Doel van de samenwerking is zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te 
stellen deel te nemen c.q. kennis te maken met de breedtesport en te stimuleren 
tot blijvende sportdeelname. 

Gepleegde acties: • 2 weken Bandert Summersport (BBS), vanwege Corona 1 extra week BSS. 
Kindervakantiewerk, Sport City, Golf, Valdeludo, EVV, Rios ’31, TC Echt,  Dance 
center Vision, CIOS stagiaires en  Zwembad In de Bandert 

• Ontwikkelen programma’s voor de groepsaccommodatie In de Bandert 

Behaald effect: Breedtesport evenementen bevorderen een gezonde leefstijl, leefbaarheid, 
samenwerking. Beweegprogramma ontwikkeld 

Kengetallen:  

Aantal participanten 100 / 100  
 

 
 

Project: BIND verenigingsondersteuning / gebruikersoverleg      
Leisure park  In de Bandert 

Doelgroep: Bestuurders en kaderleden en andere geïnteresseerden. 

Projectomschrijving: Ondersteunende werkzaamheden ten bate van het gebruikersoverleg  Leisure Park In 
de Bandert en sportverenigingen 

Doel en opdracht: Het bieden van bestuur ondersteuning en informatie verstrekking aan  
sportverenigingen. 

Gepleegde acties: • Gebruikersoverleg Sportpark In de Bandert: Gemeente Echt-Susteren, EVV, 
Sportcity, TV Echt, KVW Echt , RIOS 31, All-in Echt, Kynologenclub, 
Recreatiesportvereniging Kranenbroek Echt, JC Hercules, Handboogschutterij, 
Menswel Sport en Menswel. Dit jaar is ter tafel gekomen:  
Ontwikkeling van Leisure Park In de Bandert, Bandertlaan exploitatie terreinen, 
beheersbaarheid, parkeerbeleid, groenvoorziening onderhoud park, glasvezel In 
de Bandert, energiesubsidie aanvragen, communicatie, ontwikkelingen 
nieuwbouw judo en Handboogaccommodatie, jeu de boule banen, deelnemen 
aan BIND Summer Sport, meldpunt voor klachten bij Menswel, Bijzondere 
activiteiten kalender en actuele ontwikkelingen.                                                                                                                       

• Op vraag ondersteuning bieden aan sportverenigingen. Dit is op kleine schaal 
gebeurd. 

• Daarnaast maken ruim 30 sportverenigingen gebruik van de collectieve 
vrijwilligersverzekeringen die door de gemeente is afgesloten. 

• Bezoek verenigingen in de 1ste Corona periode 

• Overleg Lokaal Sportakkoord 

• Overleg en organisatie Jeugd aan zet. 

Behaald effect   

Kengetallen:  

Verdere ter zake doende 
kengetallen  

3 bijeenkomsten                                                                                                                                                                       
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Project: Ech-Zösterse Oetblinkers 2020 
Doelgroep: Inwoners van gemeente Echt-Susteren die sporten of cultuur beoefenen 

Projectomschrijving: Huldiging van sport- en cultuurkampioenen van Echt-Susteren. 

Doel en opdracht: Diverse sporters en cultuurbeoefenaars woonachtig in gemeente Echt-Susteren 
leveren jaarlijks prachtige prestaties. Het gemeentebestuur van Echt-Susteren heeft 
besloten meer aandacht en meer waardering hiervoor te hebben in de vorm van een 
huldigingsactiviteit voor cultuurbeoefenaars en sporters die individueel of in 
teamverband nationaal of internationaal kampioen zijn geworden.  

Gepleegde acties: • Werkgroep overleg 

• De avond is afgelast vanwege Corona. 

Behaald effect Helaas dit jaar vanwege Corona weinig kampioenen. Gemeente heeft hier op 
passende wijze aandacht besteed 

Kengetallen:  

Aantal participanten - 

Aantal bijeenkomsten - 

 
Project: Iedereen Kan Sporten (IKS) 
Doelgroep: Mensen met een visuele, auditieve, lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of 

gedragsproblemen. 

Projectomschrijving: Stimulering Sport en bewegen voor deze doelgroep 

Doel en opdracht: Periodiek overleg Iedereen kan Sporten 

Gepleegde acties: Overleg en PR projecten IKS. Vanwege corona heeft de PR voor activiteiten niet 
Plaatsgevonden. Netwerkbijeenkomst IKS                                                                                                                                  

Behaald effect: Bijblijven ontwikkelingen 

Kengetallen:  

Aantal participanten - 

 
Project: Beweegprogramma  senioren  2016-2020 
Doelgroep: Senioren 

Projectomschrijving: Stimulering Sport en bewegen senioren.   

Doel en opdracht: Actieve bijdrage aan de nieuwe sociale koers van de gemeente waarbij het accent ligt 
op de wijk-/kerngerichte aanpak. Activering specifieke doelgroepen ouderen, 
inactieven en deelnemers huiskamer +. Het i.s.m. sociale wijkteams en 
wijksteunpunten opzetten en uitvoeren van activiteiten teneinde de fitheid van de 
deelnemers in stand te houden/ te verbeteren en de sociale cohesie en participatie te 
bevorderen.  

Gepleegde acties: • Buurtscan Echt 

• Boekje sport- en beweegaanbod 55+ Susteren 

• Informatiemiddag valpreventie Susteren 

• Overleg met werkgroepen fitheidstesten 55+ 

• Voorbereidingen Fitheidstest 55+ PIUS Echt i.s.m. Koepel senioren, 
ouderenorganisatie, buurtvereniging, (sport)verenigingen, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, huisarts, Cesar therapeut, sociale wijkteam, WMO loket, diëtiste 
huiskamer (+). Vanwege Corona is de fitheidstest niet doorgegaan 

• Organisatie pilot wandelgroep Susteren 6 bijeenkomsten. Vervolg bij de senioren 
vereniging (nieuwe leden) 

• Organisatie pilot Koersbal Susteren. Vervolg bij de seniorenvereniging (nieuwe leden) 

• Informatiemiddag scootmobile. 

Behaald effect: Beweegimpuls 55+ in kern en gezonde leefstijl voor senioren bevorderen. Inzichtelijk 
maken van het beweegaanbod en inspelen op vraag- en aanbod in de kern.  

Kengetallen:  

Aantal participanten 20 / 8 / 18 /  14 /12 /  

Aantal bijeenkomsten 1 / 2 / 6 / 6 / 1  
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Project: Coaching beweegactiviteiten Huiskamer+ en Huiskamer 
Doelgroep: Activiteitenbegeleidsters, vrijwilligers en Senioren Huiskamer+ en huiskamer 

Projectomschrijving: Stimulering sport en bewegen senioren. 

Doel en opdracht: Coaching ter bevordering beweegdeelname, zelfredzaamheid, gezondheid en sociale 
contacten van senioren in de Huiskamer+ en Huiskamers 

Gepleegde acties: • Overleg met Huiskamer en Huiskamer+. 

• 1x per maand coaching beweegactiviteiten activiteiten Huiskamer+ 

• 1 x per maand coaching Qi Gong Huiskamer+ 

• Vrijwilligster actief bij Huiskamer in Pey, Roosteren en Dieteren 
*Vanwege corona zijn de beweegactiviteiten van 13 maart t/m 29 mei en november 
t/m december niet doorgegaan. 

Behaald effect: Bewustwording van het belang van bewegen, bewegen is leuk, materialen zorgen voor 
inspiratie en variatie, gezonde leefstijl promoten  

Kengetallen:  

Aantal participanten Huiskamer+ Nieuwstadt 6 -14                                                                                                  
Huiskamer+ Koningsbosch 6 - 12                                                                                                
Huiskamer+ Echt Noord 6 -14                                                                                               
Huiskamer+ St Joost 6 - 12                                                                                                             
Huiskamer+ Susteren 6 -14                                                                                                                     
Huiskamer Pey 2 groepen 28  Huiskamer Dieteren 18,  Huiskamer Roosteren 16                                                                                                                          

Aantal bijeenkomsten 12 / 11 / 11 / 11 / 12  

 
Project: De grensbuurtsportdiensten  Maaseik – Echt-Susteren 
Doelgroep: Inwoners gemeente Maaseik en Echt-Susteren 

Projectomschrijving: De grensbuurtsportdiensten is een samenwerkingsinitiatief op sportief vlak tussen de 
gemeente Maaseik en Echt -Susteren 

Doel en opdracht: Bundelen van krachten en middelen, ervaringsuitwisseling, versterken lokale 
sportaanbod, gericht naar specifieke doelgroepen, grensoverschrijdende activiteiten.  

Gepleegde acties: Samenwerking boekje “Week van de Sportclub” 
Geen vanwege corona 

Behaald effect: Uitwisselingsprogramma met sport als middel om elkaar te ontmoeten. 

Kengetallen:  

Aantal participanten - 

 
Project Leerbedrijf Menswel 
Doelgroep: Stagiaires CIOS / Connect College 

Projectomschrijving: Stichting Menswel Welzijn is als erkend leerbedrijf geregistreerd. Erkenning is 
afgegeven door SBB.  Veelvuldig zijn stagiaires ingezet bij BIND 
sportstimuleringsactiviteiten. Zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering zijn de 
studenten actief en worden zij op maat begeleid.  

Doel en opdracht: Opleiden van beroepskrachten en het efficiënt benutten van budget. 

Gepleegde acties: • Inzet stagiaires bij beweegprogramma’s 

• Stagebegeleiding 

• Menswel heeft de SBB erkenning Coördinator bewegen en gezondheid gekregen 

Behaald effect: Zonder deze “vele handen” zou het onmogelijk zijn alle voornoemde activiteiten uit 
te voeren.  
Tegenover deze inzet/ helpende handen staat de investering in tijd en in overhead 
(werkruimte enz.) die Menswel levert om de vele stagiaires en stagevormen te 
begeleiden c.q. in goede banen te leiden. * vanwege Corona minder activiteiten. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 6 CIOS stagiaires bewegingsonderwijs / 8 CIOS stagiaires actief BIND project                                 
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Project PR BIND Sport & Cultuur 
Doelgroep: Inwoners Echt-Susteren en netwerkpartners 

Doel en opdracht: Informeren inwoners en netwerkpartners over BIND-activiteiten  

Gepleegde acties: • Digitale Nieuwsbrief BIND Sport en Cultuur 

• Facebookpagina’s  

• Banner BIND Sport en Cultuur, ingezet bij activiteiten 

• Flyers,  posters, boekjes 

• persberichten  

• sportkleding / T-shirts voor activiteiten aangeschaft 

• Voorbereidingen gemeentelijke promotie  

• Deelname (online) provinciale en regionale netwerkbijeenkomsten  

Behaald effect: Meer bekendheid bij inwoners en netwerkpartners werkzaamheden BIND Sport & 
Cultuur.                                                                                                                                                  
Promotie BIND activiteiten.  

Kengetallen:  

Aantal participanten 2 nieuwsbrieven BIND Sport & Cultuur, gemaild naar 250 e-mailadressen 
Facebookprofielen BIND Sport & Bind Cultuurcoach 
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Project Ondersteuning Cultuur algemeen 
Doelgroep: Inwoners en culturele organisaties Echt-Susteren  

Projectomschrijving: Uitvoering geven aan het Werkplan 2019 i.o.v. de Gemeente Echt-Susteren. 

Doel en opdracht: a. Goed zichtbaar maken van het cultuur educatie-aanbod en hierin samenhang creëren; 
met in de toekomst de realisatie van een programma binnen het onderwijs.  

b. Verbindingen leggen tussen de professionele en amateurkunst; periodieke 
afstemming met Myouthic, Bibliotheek en Museum van de Vrouw). 

c. Ondersteunen van derde partijen op aanvraag en behoefte.  

Gepleegde acties: • Oriëntatie op samenwerkingen, projecten e.d. met het jongerenwerk  

• Met het opbouwwerk actief geweest in Roosteren (incl. oudergroep inzake 
sluiting basisonderwijs)  

• Gluren bij de buren: samenwerkingen en oriëntatie op projecten tussen 
combinatie functionarissen cultuur in Limburg  

• Twee nieuwsbrieven BIND Sport, Cultuur en Leeftstijl  
 
Daarbij zijn er vanwege Corona ook alternatieve acties uitgevoerd:  

• Ondersteuning bij kookvideo's voor kinderen i.s.m. KinderKookSchool  

• Bijdrage vanuit BIND Cultuur aan de Menswel Zomertoer  

  
Behaald effect: • Bekendheid BIND Cultuur versterkt middels online aanwezigheid  

• Rol van de Cultuurcoach in het onderwijs verduidelijkt en de positionering 
zodoende ingesteld dat er een win-win-win situatie ontstaat omtrent verlichting 
takenpakket onderwijs, een soepele transitie, een centrale regie met advies en 
competentiebevordering.  

Kengetallen:  

Aantal participanten 60 participanten over alle projecten. 

Aantal vrijwilligers 1 
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Project Cultuureducatie  
Doelgroep: Leerlingen, leerkrachten, organisaties van de basisscholen in gemeente Echt-Susteren 

en cultuuraanbieders. 

Projectomschrijving: Uitvoering geven aan het Werkplan i.o.v. de Gemeente Echt-Susteren. 

Doel en opdracht: • Coördinatie Creatief Basisonderwijs (ICC) - Samenwerking met Stichting DOEN 
Midden-Limburg  ter verankering   

• Inventariseren cultuuraanbod lokale aanbieders, verbinden aan basisscholen .  

• Demo Tour – basisonderwijs. Door middel van een workshop tour kunnen 
scholen zich inschrijven voor een introductiemiddag van de lokale aanbieders.  

• Verbinden van cultuuronderwijs met lokale evenementen.  

• Bij cultuur(educatie) nadrukkelijk aansluiting zoeken bij ontwikkelingen in het 
sociale domein alsook aandacht voor landelijke, provinciale en regionale 
ontwikkelingen op het gebied van ‘cultuureducatie met kwaliteit’.  

• Leveren van actieve bijdragen aan ‘cultuureducatie met kwaliteit’ binnen de 
regio Oostelijk Midden-Limburg, met als penvoerder ECI Roermond.  

Gepleegde acties: • Buitenschoolse activiteiten Cultuur in de Buurt (Roosteren en Slek)   

• Begeleiding ingezet i.s.m. DOEN! Midden-Limburg (evenals bezocht diverse 
activiteiten in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit) en de taken duidelijk 
gescheiden tussen DOEN! Midden-Limburg en de Cultuurcoach  

• Verdieping samenwerking met DOEN/Myouthic  

• Bijdrages BIND nieuwsbrieven in de vorm van artikelen, foto’s en een verdieping 
van draagvlak door uitnodiging voor externe (maatschappelijke) partijen.  

• Cultuur aanbieders ondersteunen met het werken met digitale middelen en 
lessen (incl. het verzamelen van digitale lessen ter promotie van activiteiten voor 
het basisonderwijs met thuis opdrachten.   

• Bijdrage aan WO2 activiteiten, waaronder een rondreizende voorstelling van het 
Connect College  

• Bijdrage TalentTijd met Connect College/Talenthouse/OJC The Curve  

• Workshop creatie STEM2 (i.s.m. Kindante, culturele aanbieders)  

Behaald effect: • Document met ruime keuzes aan verschillende aanbieders verdeeld over diverse 

culturele disciplines vormgegeven en gedeeld met het onderwijs.  
• Overzicht document met digitale lessen en opdrachten voor thuis verspreid 

onder scholen en (oud-)deelnemers Cultuur in de Buurt  

• Cultuur aanbieders wegwijs gemaakt in digitale werkvormen, met o.a. 
‘good practices’ zoals de KinderKOOKschool video's.  

• Versterking relatie met Connect College (specifiek ook extra aandacht voor 

doelgroepen die niet worden bediend met het jongerenwerk). 
Kengetallen:    

Aantal participanten 543  deelnemers, binnen twaalf scholen met 11 ICC’ers, 5 directeuren en diverse 
partners (cultuuraanbieders: 26)  
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Versterken vrijwilligerswerk 
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Project: Steunpunt vrijwilligers 
Doelgroep: (potentiële) vrijwilligers uit de gemeente Echt Susteren en 

vrijwilligersorganisaties.  

Projectomschrijving: • Vergroten van het potentieel aan kwalitatief voldoende 
vrijwilligers die in het sociaal domein , bij verenigingen en overige 
organisaties met maatschappelijk nut, meedoen aan activiteiten.  

Doel en opdracht: Vergroten potentieel  kwalitatieve vrijwilligers: 

• Gemeente breed bundelen van vraag en aanbod van vrijwilligers.  

• Uitbreiding van vrijwilligerspotentieel: werven/vinden van 
individuele vrijwilligers, via verbinden en afstemming tussen 
vrijwilligersorganisaties, via bemiddeling tussen aanbod van 
derden.   

• Scholings- en begeleidingsprogramma organiseren en 
implementeren voor vrijwilligers uit de hele gemeente, 
uitgezonderd voor de vrijwilligersprojecten van Menswel elders 
genoemd in het werkplan. Deze vrijwilligers ontvangen scholing via 
de projecten.  

• Behandelen van vragen en geven van informatie over 
vrijwilligersverzekering aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 
Verwijzing naar collectieve verzekering voor vrijwilligers van 
“Vrijwilligersnet Nederland”. 

• Het actueel houden van de digitale vacaturebank met daarin 
verschillende  functionaliteiten. Steunpunt heeft nadrukkelijk de 
rol als centraal punt tussen vraag en aanbod vanuit de diverse 
geledingen, doelgroepen en initiatieven. Enerzijds kanaliseren van 
de vragen rondom vrijwilligerswerk en vervolgens ook de drempel 
verlagen naar de kernen en wijken, servicepunten, 
wijksteunpunten etc. Op den duur zal ook de samenwerking met 
bedrijfsleven een plek moeten krijgen op de website 
(maatschappelijke contacten). 

• Registratie van de vraag en bemiddelde vrijwilligers. 

Gepleegde acties: 
 
Vacaturebank 
 
 
 
 
 
Werven meer potentiële vrijwilligers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• De vacaturenbank is bijgehouden en waar mogelijk uitgebreid.  

• De website vertoont nog steeds groei, zowel wat betreft aantal 
bezoekers, reacties op vacatures alsook het aantal nieuwe 
inschrijvingen van organisaties. Een en ander lijkt direct gevolg van 
de toegenomen publiciteit in de vorm van drie wekelijkse 
advertenties in het Waekblaad.  

• Persoonlijke benadering blijkt nog steeds het meest efficiënte 
middel om vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact te 
brengen. Wensen en affiniteiten kunnen hier direct gekoppeld 
worden aan bekende vragen vanuit de organisaties.  

• Promotie van het Steunpunt heeft behalve enkele publicaties in de 
weekbladen, plaatsgevonden via sociale media, zoals facebook en 
via flyers/folders. Tevens maakte het steunpunt deel uit van het 
Corona Meldpunt, waarin vraag en aanbod van tijdelijke 
ondersteuning bij elkaar gebracht werd.  

• Ook nam het Steunpunt deel aan de Zomertoer waarmee Menswel 
de bewoners van de verschillende kernen actief ging opzoeken en 
zo de contacten warm hield en vragen inventariseerde. 

• Regelmatig contact met organisaties. 

• Gestart met voorbereiden van het jaar van de vrijwilliger 2021 en 

deelname aan de landelijke actie “Mensen maken Nederland”. 

• Nieuw beleidsplan geschreven voor het versterken van 
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Persoonlijk advies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scholingsprogramma’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligersverzekering 
 

 

vrijwilligerswerk. Aanpassingen doorgevoerd in overleg met 

nieuwe verenigingsondersteuner. Er is een splitsing gemaakt van 

werkzaamheden die bij het steunpunt thuis horen en bij de 

verenigingsondersteuner. 

• Vrijwilligster van het Steunpunt heeft verenigingen en instanties 

(gebruikers van de website) geïnterviewd en een 

tevredenheidsonderzoek gedaan. 

• Werven nieuwe organisaties die hun vacatures melden of die 

vanuit hun bestand vrijwilligers aanbieden. 

• Uitbreiding van bestand vrijwilligersorganisaties door 

rechtstreekse benadering van verenigingen en instellingen, 

bezoeken activiteiten van organisaties. 

• Inventariseren van vragen (scholing, etc.) bij organisaties.  

 

• Nieuwe vrijwilligers ontvangen en middels een persoonlijk gesprek 
doorverwezen naar een of meerdere vrijwilligersorganisaties. 
Binnen deze gesprekken worden de interesses en mogelijkheden 
van de nieuwe vrijwilliger uitvoerig besproken om te komen tot 
een juiste “match”. 

• Bovengenoemde gesprekken worden in sommige gevallen gevoerd 
in samenwerking met AMW, Met GGZ, SGL of andere instanties 
waarbij de persoonlijk begeleider de potentiële vrijwilliger 
begeleid. In enkele gevallen bemiddeld naar de vrijwilligersplek en 
begeleid naar een beschermde plek. 

• Dezelfde hierboven beschreven methode is vanwege de Corona    
maatregelen in een beknoptere vorm ook telefonisch en via de 
mail toegepast. In totaliteit bleek om diezelfde reden ook de totale 
vraag naar vrijwilligers evenals het aanbod van potentiële 
vrijwilligers lager dan voorgaande jaren 
 

• Deelname en participeren in provinciaal overleg POVL. 

• Een geplande serie bijeenkomsten, waarin we vergezeld zouden 

worden door de ambtenaar van de gemeente, over het 

gemeentelijk vrijwilligersbeleid die voor 2020 vanuit POVL op de 

planning stond is vanwege Corona vooralsnog niet doorgegaan.  

• Geplande door het steunpunt geïnitieerde verenigingsavonden 

over actuele thema’s hebben vanwege de pandemie in 2020 niet 

plaatsgevonden.  

• De eerste bevindingen vanuit het Sportakkoord zijn door de 

aanstelling van een verenigingsondersteuner tot uitvoer gebracht. 

Steunpunt stemt de activiteiten met betrekking tot 

verenigingsondersteuning nauwkeurig af en hoopt in 2021 tot een 

goede taakverdeling te komen 

 

• Instanties en verenigingen zijn ook dit jaar op vraag, geïnformeerd 

over de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente.  

Behaald effect: • Vrijwilligers zijn doorverwezen naar (meerdere) 
vrijwilligersorganisaties. Zowel via persoonlijke gesprekken, 
vacaturebank, email en telefoon. Een gedeelte middels intensieve 
begeleiding. 

• Verenigingen zijn individueel geïnformeerd aan de hand van hun 
vragen rondom vrijwilligerswerk, via regelmatige informatie op 
website, facebook en in ’t Waekblaad. 
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• Vrijwilligers en organisaties reageren op vrijwilligersvacatures. 

• Vrijwilligers en organisaties voelen zich gewaardeerd. 

• De behaalde effecten en contacten met (potentiële) vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties zijn door de pandemie duidelijk minder 
dan andere jaren.  

Kengetallen:  

Aantal participanten 47 vragen vanuit vrijwilligers zelf. 
33 organisaties met vrijwilliger gerelateerde vragen. 
9 kandidaten geworven. 
Facebook volgers gegroeid van 289 naar 363. 
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Project: Verkeersregelaars 
Doelgroep: Vrijwilligers die voor hun eigen of andere vrijwilligersorganisaties 

verkeersregelend willen optreden ten behoeve van lokale evenementen. 

Projectomschrijving: Om de politie te ontlasten, worden bij evenementen verkeersregelaars 
ingezet. De verkeersregelaars moeten aan een aantal eisen voldoen 
alvorens te mogen optreden. Menswel zorgt ervoor dat deze vrijwilligers 
hun werkzaamheden goed kunnen vervullen. 

Doel en opdracht: Verkeersregelaars: het beschikbaar hebben van voldoende 
gediplomeerde en gekwalificeerde vrijwillige verkeersregelaars voor 
lokale organisaties en lokale evenementen. 

• Het informeren van vrijwilligersorganisaties omtrent de regels 
waaraan men moet voldoen en rondom E-learning.  

• Het actueel houden van de database, die op verzoek deels 
beschikbaar is voor de organisatoren van evenementen. 

• Het maken van persoonlijke aanstellingsbesluiten.  

• Het sorteren en registreren van persoonlijke aanstellingsbesluiten  

• Het regelen van de aanstelling door de burgemeester per evenement.  

• Waar nodig overleg plegen met politie, gemeente en SVNL.  

• Het uitlenen van de verkeersregelaarshesjes en lampen.  

Gepleegde acties: 

  
• Informeren vrijwilligersorganisaties omtrent de regels waaraan men 

moet voldoen. 

• Beschikbaar stellen database indien een verzoek van een organisator 
binnenkomt. 

• In het kader van de nieuwe AVG-privacy wetgeving alle 
verkeersregelaars aanschrijven om toestemming te vragen hun 
gegevens in de database te mogen verwerken en door te mogen 
sturen naar de gemeente. 

• Een nieuwe database aanleggen, waarin de gegevens in het kader van 
de AVG-wetgeving zijn verwerkt.  

• Het goedkeuren van de persoonlijke aanstellingsbesluiten. 

• Het sorteren, registreren en indexeren van de persoonlijke 
aanstellingsbesluiten 

• Regelen van de aanstelling door de burgemeester per evenement 
met bijbehorende verzamellijst verkeersregelaars. Controleren of de 
mensen op deze lijst nog een geldige instructieverklaring hebben. 
Indien niet de organisator hiervan op de hoogte brengen.  

• Attenderen op de verzekeringsplicht van de organisator van het 
evenement.  

• Overleg plegen met politie en gemeenten. 

• Het uitlenen van de verkeersregelaarshesjes en lampen en het maken 
van verhuurcontracten voor het uitlenen van de verkeershesjes. 

• Zorgen voor correcte informatie over E-learning: Digitaal aanleveren 
handleidingen organisator/ evenementenverkeersregelaars/ c.q. daar 
waar nodig assisteren/ adviseren bij aanvraag evenement 

• In verband met het verbod op evenementen door Corona zijn er na 
ingang van de maatregelen geen verkeersregelaars meer ingezet. 

Behaald effect: • Door een strakke, duidelijke organisatie heeft iedereen die 
verkeersregelaar wilde worden of blijven, dit kunnen realiseren.  

• De geplande evenementen hebben  in de drie eerste maanden van het 
jaar op een goede manier doorgang kunnen vinden. Vervolgens zijn alle 
vergunningsplichtige evenementen waarbij de inzet van 
verkeersregelaars gebruikelijk was, verboden vanwege de 
coronamaatregelen 

Kengetallen:  
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Aantal geregistreerde gekwalificeerde verkeersregelaars per woonplaats: 
 
 

Kern Periode 1 Periode 2 
Verbod op evenementen 

Periode 3 
Verbod op evenementen 

Echt 55   

Susteren 27   

Nieuwstadt 15   

Koningsbosch 9   

Dieteren 7   

Roosteren 5   

Maria Hoop 5   

St. Joost 12   

Woonachtig buiten gemeente, 
geregistreerd in gemeente E-S 

26   

Totaal 161   

 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Totaal 

Evenement 26   26 

Aantal deelnemende 
verkeersregelaars 

159   159 
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Project: Begeleiding uitkeringsgerechtigden naar vrijwilligerswerk 
Doelgroep: Werkzoekenden uit het bestand PW van de gemeente Echt-Susteren. 

Projectomschrijving: Werkzoekenden uit het bestand PW van de gemeente Echt-Susteren begeleiden 
naar (zorg)vrijwilligerswerk, omdat sprake is van een zodanige afstand naar 
werk, dat vooralsnog vrijwilligerswerk als maximaal haalbare doel van  het re-
integratieproces wordt gezien. Naast reguliere kandidaten worden cliënten door 
de trajectbegeleiders aangemeld vanuit de doelgroep Statushouders. 

Doel en opdracht: Op grond van de aanvankelijke opzet van het programma zouden cliënten vanuit 
de gemeente deelnemen aan twee verschillende programma’s: 
Op zoek naar vrijwilligerswerk  

• De deelnemers worden uit de situatie gehaald van het solistisch zoeken naar 
activiteiten/vrijwilligerswerk door hen in een groep (vrijwilligers- 
deelnemerskring) zes keer met elkaar te laten praten over onderwerpen die 
voor hen allen van belang zijn. 

• Individueel wordt samen met de deelnemer de match richting 
vrijwilligerswerk gemaakt, aansluitend bij affiniteiten en competenties van 
de deelnemer.  

• Na het advies en met geschikte vacatures op zak gaan de deelnemers (zo 
mogelijk) zelf aan de slag met de vrijwilligersorganisatie van hun keuze.  

• Organiseren van terugkombijeenkomsten 

• Soms beheersen deelnemers nog niet die vaardigheden die gewenst zijn 
voor een vrijwilliger job. Indien nodig gaat Menswel op zoek naar of biedt 
aanvullende training/ vorming aan, afgestemd op de behoefte van de 
deelnemer. 
 

Vrijwilligerswerk in de zorg  

• De vraag naar zorgvrijwilligers  afstemmen met zorgaanbieders Pergamijn, 
Zuyderland, andere zorginstellingen, huiskamer/ huiskamerplusprojecten en 
maatjes/ respijtzorg. De zorginstellingen stellen vacatures ter beschikking en 
bieden begeleiding op de werkvloer. 

• De deelnemers worden uit de situatie gehaald van het solistisch zoeken naar 
activiteiten/ vrijwilligerswerk door hen in een groep (vrijwilligers- 
deelnemerskring) tien keer met elkaar te laten praten over onderwerpen die 
voor hen allen van belang zijn.  

• Aansluitend bij affiniteiten en competenties van de deelnemers, vindt er een 
matching plaats tussen de gekozen instelling en de deelnemer. 

• Organiseren van terugkombijeenkomsten 

 
Gaandeweg is de groepsgewijze aanpak vervangen door meer individuele 
begeleiding van de kandidaten. In 2019 is er aan toegevoegd dat ook kandidaten 
uit de doelgroep van het project Begeleiding Statushouders voor begeleiding in 
bovengenoemde trajecten in aanmerking zouden komen, dit is in 2020 
voortgezet. 

Gepleegde acties: • De aangemelde kandidaten zijn middels individuele trajecten begeleid en 

waar mogelijk succesvol toe geleid naar vrijwilligers plekken 

• Ook dit jaar bleef het aantal aangemelde kandidaten achter bij de 

verwachtingen.  

• Teneinde tot een goede verdeling te komen over welke en hoeveel 

kandidaten konden deelnemen zijn er afspraken gemaakt met de gemeente 

over de procedure van toeleiding. 

Behaald effect: • De contacten met de gemeente zijn geïntensiveerd. Vooralsnog echter heeft 

dit niet geleid tot meer aanmeldingen.  

• Van de aangemelde kandidaten is ongeveer de helft geplaatst op een 
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vrijwilligersplek. Waar trajecten stopte heeft er terugkoppeling plaats 

gevonden met reden naar de aanmelder.  

• Coronamaatregelen maakten de fysieke begeleiding van kandidaten 
moeilijk. Ook de uitplaatsing stokte vanwege het grotendeels stop liggen van 
vrijwilligersactiviteiten bij organisaties en verenigingen. 

Kengetallen:  

Aantal participanten • 17 kandidaten aangemeld 

• Daarvan is er 1 uitgestroomd naar betaald werk en zijn er een 7-tal geplaatst 

in vrijwilligersbanen. 

Aantal bijeenkomsten • Regelmatig overlegmomenten met de generalisten van de gemeente. 

• Regelmatig overlegmoment met de traject begeleiders statushouders. 
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Project: Maatschappelijke Stage  
Doelgroep: Derdejaars HAVO-VWO leerlingen van het Connect College (later te noemen 

CCE)  en HAVO-VWO leerlingen van Sint Ursula.  

Projectomschrijving: Menswel verzorgt in samenwerking met CCE de Maatschappelijke stage (MAS) 

voor derdejaars HAVO en VWO leerlingen. De 30 uur maatschappelijke stage is 

onderdeel van het lesprogramma en derhalve een verplicht schoolonderdeel 

voor de leerlingen. De leerlingen vullen de MAS buiten schooltijd in. Ze zijn vrij in 

de keuze van de periode, echter wel in afstemming met stagebieder en 

coördinatoren Menswel. Uitgangspunt is dat zij hun stage doen in het derde 

leerjaar, inclusief de zomervakantie.  

Sint Ursula heeft ervoor gekozen om de MAS niet meer te verplichten. Leerlingen 

mogen kiezen voor  evenementen/projecten (zoals de Dag van de Mantelzorg) 

en mogen als beloning mee op schoolreisje aan het einde van het jaar. Dit is een 

stimulans voor alle leerlingen die iets extra’s willen doen voor de samenleving.  

Doel en opdracht: 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. 

Intermediair functie 

• Het bemiddelen van leerlingen van het Connect College naar lokale 

vrijwilligersorganisaties. 

• Wekelijks spreekuur.  

• Administratief afhandelen van ingevulde stageplaatsen. 

• Initiëren en organiseren van maatschappelijk gewenste inzet van stagiaires 

voor de samenleving, zoals tabletcursus voor ouderen. 

• Het onder de aandacht brengen van vrijwilligerswerk 

 

Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk 

• Het stimuleren van stagiaires en vrijwilligersorganisaties op voortzetting van 

hun vrijwilligersactiviteiten op lokaal niveau. 

• Registratie van behouden jeugdigen vrijwilligers na stage. 

Gepleegde acties: • Regelmatig trad er, na de wederzijdse afspraken tussen Menswel en de 

stagebieder, vertraging op vanaf het moment dat leerlingen zelf contact 

moesten opnemen met hun stagebieder. Om dit te voorkomen is het 

registratiesysteem in het begin van het jaar aangescherpt door gegevens van 

het Connect College en Menswel te koppelen. Tevens zijn leerlingen via de 

schoolmonitor opgeroepen om zich tijdens de pauze te melden bij het MAS 

spreekuur. Dit met succes. 

• Matching leerlingen met beschikbare plaatsen c.q. werven van nieuwe 

organisaties. 

• Ondersteunen van leerlingen bij contactleggen organisaties. Het eerste 

contact met de organisaties/verenigingen werd door de beroepskrachten 

gelegd, vervolgen droegen zij deze verantwoordelijkheid over aan de 

leerling. 

• Wekelijks op donderdag spreekuur MAS aan de hand van leerlingenoproep 

op de monitors. Tijdens periodes met meer vragen van de studenten, 

worden er extra spreekuren ingelast op andere dagen en tijdenstippen. 

• Afstemmen activiteiten met school in een overleg met de coördinator van 
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Connect College. 

• Leerlingen die de voorkeur hadden voor een stage als mantelzorger in 
familie of woonomgeving werden standaard in contact gebracht met het 
Steunpunt Mantelzorg. Bij het steunpunt Mantelzorg kregen zij meer 
informatie over mantelzorg.  

• Administratieve verwerking van diverse onderdelen van het project 

(aanschrijven organisaties, inschrijfformulieren versturen, opstellen leerling 

contracten, bijhouden plaatsingslijsten. 

• Vanaf 1 januari tot 16 maart zijn er leerlingen op een stageplek geplaatst 

met de maatregelen die in die periode geldend waren. Wegens het 

Coronavirus zijn er vanaf 16 maart geen leerlingen meer op een stageplek 

geplaatst. Het Connect College heeft vervolgens het besluit genomen om de 

stages tot 1 juni te staken. Dit is gecommuniceerd richting de stagebieders 

en de leerlingen. Er is  gedurende deze periode met zowel leerlingen als 

stagebieders in contact gehouden voor vragen.  

• Ondanks het zo goed mogelijk op de hoogte houden van de leerlingen, 

ouders en organisaties, zijn er een drietal klachten binnen gekomen over de 

wijze van communiceren over de getroffen maatregelen omtrent de MAS. 

Deze drie klachten zijn zowel door het Connect College als Menswel serieus 

genomen. In gesprek met de betrokkenen is er naar gepaste oplossingen 

gezocht, met als resultaat wederzijds begrip in deze onzekere periode en 

steeds veranderende landelijke voorwaarde.  

• In afstemming tussen Connect College en Menswel is in dit Coronajaar met 

zijn vele lockdown periodes bepaald om de 30 uur durende stageperiode 

eenmalig terug te brengen naar 20 uur. 

• Leerlingen hebben de keuze gekregen, in afstemming met ouders, om de 
stage later in te vullen gezien de: mogelijke achterstand die op school wordt 
opgelopen, of vanuit veiligheidsoverwegingen of vanuit een andere 
motivatie.   

• Bij het hervatten van stages na 1 juni zijn leerlingen die geen stageplek meer 
hadden wegens de lockdown van de stageaanbieder, op een andere 
stageplek geplaatst. Bijvoorbeeld: stageplekken met de doelgroep ouderen 
zijn vervangen door alternatieve jeugdprogramma’s in wijk en buurt. Tot 16 
december zijn deze stages vormgegeven.  

• De stages in de Kerstvakantie zijn door de aangescherpte maatregelen weer 
gestaakt.  

• De wekelijkse uren van de beroepskrachten voor de MAS zijn in de 2de helft 
van het schooljaar behoefde door Coronabeperkingen minder inzet. 
Vervangend is digitaal informatie verstrekt en contact met leerlingen, 
stagebieders en het Connect College onderhouden.  

• Veel stageplekken konden ook in het verdere verloop van het jaar geen 
stageplek bieden voor stagiaires.  

• In afstemming met het Connect College zijn de twee MAS beroepskrachten 
vanuit Menswel gestart met het ontwikkelen van een alternatieve 
maatschappelijke stage opdracht. Deze opdracht zal volgend jaar, ondanks 
het wegvallen van verschillende stageplekken, toch een extra mogelijkheid 
bieden om stage te kunnen lopen. De opdracht zal in maart 2021 worden 
ingezet. Er worden in totaal 30 projecten ontwikkeld in samenwerking met 
verschillende verenigingen en organisaties, waar een behoefte ligt en die 
tevens openstaan voor deze vernieuwende aanpak. Leerlingen kunnen zich 
vanaf een bepaalde datum digitaal inschrijven, waarbij ze vervolgens deel 
zullen uitmaken van een groepsproject met verschillende taken en 
rolverdelingen. De vervangende stage tracht bewustwording te creëren hoe 
je op vrijwillige basis iets kunt betekenen voor een ander. 



Productiejaarverslag Echt-Susteren 2020 46 

• Deze vervangende opdrachten zijn nog vol op in ontwikkeling. Er wordt 

gezorgd voor een manier van werken binnen een veilige setting.  

Behaald effect: Corona heeft veel roet in het eten gegooid waardoor heel wat MAS uren niet 

hebben kunnen plaatsvinden. Normaliter is het effect van MAS: 

Voor school: 

• Er is invulling gegeven aan activiteiten richting burgerschapsvorming. 

• Lesprogramma werd gelinkt aan “ buitenwereld” en omgekeerd worden 

organisaties school binnengehaald. 

 

Voor leerlingen: 

• Bewustwording van de plaats als jongere in de maatschappij en het 

belang en veelzijdigheid van  vrijwilligerswerk. 

• Koppeling van lesprogramma aan toepasbaarheid in de maatschappij/ 

beroepspraktijk. 

• Gedeelte van de leerlingen blijft actief binnen hun stageplek na de 

stageperiode. 

 

Voor organisaties: 

• Directe contacten met potentiële leden en nieuwe vrijwilligers. 

• Feeling met de leeftijdsgroep. 

• Bewustwording van maatschappelijke rol als organisatie. 

Kengetallen:  

Aantal overlegmomenten 4 overlegmomenten met contactpersoon CCE. 
Meerdere mail- en belafspraken met contactpersoon CCE wegens 
ontwikkelingen Covid 19. 
Wekelijks spreekuur met leerlingen op het CCE. Tijdens de sluitingsperiode van 
de school werd er telefonisch en per mail contact met de leerlingen gehouden. 

Aantal participanten Zie schema hieronder. 

120 contactpersonen/stagebieders MAS-coördinator Connect College. 

Aantal bijeenkomsten • Buiten de aangegeven contactmomenten zijn er klassikale bijeenkomsten 

geweest waarin leerlingen geïnformeerd zijn over de stage. 

• Fysieke afspraken werden geminimaliseerd wegens 

veiligheidsoverwegingen. Er vond wel meer digitaal contact plaats met 

leerlingen, CCE en stagebieders. 

Aantal vrijwilligers • Wegens de Coronaperiode is er niet ingezoomd op een vervolg van de 
maatschappelijke stage in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit aangezien 
mogelijke beloftes van zowel leerlingen als stagebieders gedurende deze 
onzekere periode niet gewaarborgd konden worden.  

 
 

Stageplek Periode 1 Periode 2 Periode 3 

Sport 3 3 24 

Maatje/ zorg/ welzijn 4 4 3 

Moderne media/ PR   1 

Natuur/ dieren 5 5  

Buurt/ wijkdiensten   4 

Cultuur/ recreatie    

Kinderen/ jongeren 1 1 2 

Overige    

Totaal 13 13 34 
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Het aantal leerlingen dat aan een stageplek is geholpen met vermelding van de stageplek. 

per kern Bemiddelde leerling  Stage aanbieders  

Taakstelling: 
126  
 
leerlingen 

Triaal  
1 

Triaal  2 Triaal 
 3 

Totaal Triaal 
1 

Triaal  
2 
 

Triaal 
 3 
 

totaal 

Echt 1 9 10 20 1 10 10 21 

Pey 1 1  2 2  3 5 

Susteren   4 4 1  3 4 

Dieteren         

Roosteren   1 1   1 1 

Nieuwstadt         

St. Joost 1  4 5 1 1 1 3 

Maria Hoop   2 2   2 2 

Koningsbosch 1  1 2 1    

Maasbracht 5 9 7 21 6 10 6 22 

Linne         

Ohé en Laak  2  2     

Stevensweert 2  1 3   1 1 

Wessem         

Heel         

Panheel         

Thorn         

Beegden         

Gemeente 
Roerdalen  

 1 1 
  1 

1 

Elders 2  3 5 1  6 7 

Totaal 13 21 34 68 13 21 34 68 
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Cliëntondersteuning 
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Project: Huiskamerprojecten 
Doelgroep: Personen van 60 jaar en ouder 

Projectomschrijving: Middels het inrichten van huiskamers, een laagdrempelige voorziening waar 
activiteiten aangeboden worden, waar geen indicatie voor afgegeven hoeft te 
worden en waar uitsluitend gebruik gemaakt wordt van de inzet van vrijwilligers.  
De huiskamervoorzieningen worden aangeboden aan inwoners van onze 
gemeente, met als doel onder andere het ontlasten van mantelzorgers en 
bieden van respijtzorg. Door de inzet van deze voorzieningen biedt de gemeente 
de mogelijkheid aan cliënten om zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te 
kunnen blijven wonen en wordt de deelname aan activiteiten in de eigen directe 
(woon)omgeving bevorderd. 
 
Menswel levert primair een bijdrage aan de ondersteuning van vrijwilligers in de 
(navolgende) huiskamers: 

• Huiskamer Echt-Noord (2 dagdelen, locatie Gemeenschapshuis St. Joris) 

• Huiskamer Maria Hoop (1 dagdeel, locatie: Gemeenschapshuis Maria 

Hoop) 

• Huiskamer Dieteren ( 1 dagdeel, locatie: Gemeenschapshuis Dieteren). 

• Huiskamer Roosteren (1 dagdeel, locatie: Gemeenschapshuis 

Roosteren) 

• Huiskamer Pey (2 dagdelen, locatie Chatelainplein) 

 
Een huiskamer zal gedurende 40 weken per jaar geopend zijn, uitgevoerd door 
vrijwilligers.  Daarnaast draagt Menswel zorg voor de tijdige beschikbaarheid en 
inzetbaarheid van vrijwilligers voor de gemeentelijke huiskamerpus- en 
extraprojecten. 

Doel en opdracht: Huiskamers: 

• Het bieden van ondersteuning aan vrijwilligers met de volgende taken: 

• Werven van vrijwilligers voor de huiskamervoorzieningen en waar nodig 

bieden van ondersteuning/begeleiding. 

• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, betreffende de uit te voeren taak, 

kennis van doelgroep, onderlinge samenwerking, samenwerking met andere 

voorzieningen in de kern.  

• Waarderen van vrijwilligers 

• Administratieve afhandeling van vrijwilligersvergoedingen (Menswel betaalt 

de vrijwilligersvergoeding rechtstreeks uit en factureert deze maandelijks 

via een gespecificeerde verzamelnota bij de gemeente).   

• Signaalfunctie zelfredzaamheid deelnemers, signalen worden doorgezet 

naar het SWT. 

• Het doen van een lichte toets bij instroom deelnemers op geschiktheid 

voorziening . 

• Draagt bij aan de vervulling van de taak combinatiefunctionaris 

 

Huiskamerplus en –extra 

• Werven van vrijwilligers voor de huiskamerplus- en extraprojecten.  

• Administratieve afhandeling van vrijwilligersvergoedingen.   

Gepleegde acties: 
 
 
 
 
 
 
 

• Coördinatie en begeleiding vrijwilligers bij alle Huiskamers.  

• Werving nieuwe vrijwilligers voor Huiskamer, Huiskamer Plus en Extra 

projecten. 

• In januari 2020 informatieve bijeenkomst georganiseerd voor alle 

vrijwilligers van alle Huiskamerprojecten in de vorm van een workshop over 

dementie verzorgd door Stichting Samen Dementie Vriendelijk verdeeld in 

vier groepen. De workshop werd als zeer waardevol en informatief ervaren. 
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 • In navolging van de beknopte EHBO cursus en kennismaking met het AED 

apparaat in 2019, is er begin 2020 gestart met de volledige cursus AED door 

16 vrijwilligers van verschillende huiskamerprojecten. Door Corona is men 

vroegtijdig moeten stoppen. De cursus zal op een later tijdstip, als de 

maatregelen dit weer toelaten, worden hervat door de stichting “Hart voor 

Echt-Susteren”. Dit is in het jaar 2020 niet meer gelukt. We hopen dit in 

2021 te kunnen oppakken. 

• Beknopte EHBO specifiek voor de oudere doelgroep en uitleg over gebruik 

van AED georganiseerd voor alle activiteitenbegeleidsters. Door Corona is 

deze bijeenkomst niet door kunnen gaan en wordt verplaatst. 

• Regelmatig vrijwilligers, bezoekers en familie/mantelzorgers geïnformeerd 

over de pandemie, of men wel/niet in quarantaine moest gaan in het 

beginstadium van de pandemie na het overlijden van een medebezoeker, 

info over nieuwe maatregelen, wel/niet open gaan van de huiskamers met 

vrijwilligers besproken, instructie over het gebruik van de verschillende 

hulpmiddelen aan vrijwilligers en bezoekers.  Dit alles om helderheid te 

geven en de rust zoveel mogelijk te bewaren. Vrijwilligers ondersteund bij 

het maken van een keuze of men wel of niet open durfde te gaan en dat ook 

afgestemd op hun keuze.  

• Door corona zijn 3 vrijwilligers in Echt Noord bij de woensdaggroep  gestopt 

i.v.m. lichamelijke klachten en privéomstandigheden. Bij andere huiskamers 

zijn er meerdere vrijwilligers vooralsnog tijdelijk, gestopt door de risico’s 

rondom de pandemie. De meeste hebben aangegeven na de pandemie weer 

mee te willen doen.  

• Door de hoge leeftijd of het risico dat men niet wilde nemen door corona, 

zijn er een aantal huiskamerprojecten voor langere tijd gesloten. Drie van de 

zeven huiskamers zijn half juli open gegaan en zijn als dat mocht, open 

gebleven tot een week voor de Kerst. In Pey de ochtend en de middaggroep 

en Echt Noord de donderdaggroep, durfden het aan om open te blijven. 

Alhoewel een aantal bezoekers er voor kozen om thuis te blijven.  

In Maria-Hoop, Dieteren, Roosteren en Echt Noord de woensdag, hebben na 

overleg besloten om niet meer open te gaan tot het veilig genoeg voelt voor 

zowel vrijwilligers alsook bezoekers. 

• Opstellen van maatregelen en informeren van vrijwilligers, bezoekers en 

familie rondom de sluiting en de heropening van de huiskamers. 

• Voorzien van voldoende hygiëne materialen die nodig zijn om de 

maatregelen rondom Corona veilig uit te voeren en uitleg hierover aan de 

vrijwilligers.  

• Zeer regelmatig contact met gemeenteambtenaar over maatregelen en te 

nemen beslissingen over wel dan niet openen van de Huiskamerprojecten 

die te maken hebben met de pandemie en andere zaken. 

• Informeren van de wethouder over de gang van zaken rondom de 

Coronapandemie. 

• Waardering vrijwilligers (vrijwilligersvergoeding, logistiek rondom attentie 

bonbons van de wethouder, kerstpakket). Regelmatig telefonisch contact 

met vrijwilligers. 

• Ondersteuning van vrijwilligers bij het verzorgen van attentie voor 

bezoekers.  

• Aanvragen van geldelijke steun voor attentie van bezoekers met Sinterklaas 

en Kerst. Door het sluiten van de huiskamers had men geen inkomsten en 

minder te besteden voor een leuke attentie tijdens de feestdagen om 

bezoekers te laten weten dat we aan ze dachten en hen een warm hart 

toedragen. De gemeente heeft deze aanvraag gehonoreerd. Bezoekers en 
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vrijwilligers waren dankbaar voor deze geste.  

• Administratie/ inschrijving/ contracten nieuwe vrijwilligers. Door de 

pandemie zijn er weinig nieuwe vrijwilligers gestart. Een aantal vaste 

vrijwilligers hebben hun taken niet durven uitvoeren, men was te angstig 

om aan de activiteiten deel te nemen of men had een huisgenoot, partner 

die tot de risicogroep behoorde.  

• Huisbezoeken nieuwe deelnemers Huiskamers. Er zijn veel minder nieuwe 

deelnemers gestart dan andere jaren. Verschillende trouwe bezoekers 

durfde het niet aan om de huiskamer te bezoeken in de periode dat deze 

geopend was. Of familieleden/ mantelzorgers raadde hen af om naar een 

huiskamer te komen. Men vond het te risicovol.  

• Bijwonen overleggen activiteitenbegeleiders Huiskamer Plus, Extra en 

gemeente. 

• Op verzoek van activiteitenbegeleiders enkele malen bemiddeling tussen 

Huiskamer Plus vrijwilligers en activiteitenbegeleider.  

Behaald effect: • Ontlasting mantelzorgers. 

• Voorkomen van sociaal isolement bij deelnemers. 

• Activeringssignalering in dreigende problemen zelfstandig wonen in 

samenwerking met Sociale Wijkteams, doorverwijzing naar WMO, 

Huiskamer Plus, Extra of anders. 

• Zinvolle invulling van de dag voor deelnemende ouderen. 

• Doorstroom deelnemers naar passende voorziening. 

• Door scholing en informatie vrijwilligers handvaten gegeven om het 

vrijwilligerswerk beter te kunnen doen. 

• Door bemiddelingsgesprekken met vrijwilligers duidelijkheid verschaft, 

handvaten gegeven en daardoor de werksfeer verbeterd. 

• Werkplezier voor vrijwilligers door waardering.  

Kengetallen:  

Aantal participanten 

 
 
 
 

De aantallen die in onderstaand schema worden weergegeven, fluctueren 

gedurende het jaar afhankelijk van de pandemie, hoe deze zich op bepaalde 

momenten openbaarde. 

 
Plaats Aantal deelnemers Aantal vrijwilligers 

HK Echt-Noord wo 10 4 vanaf juli 1 vrijwilliger  

HK Echt-Noord do 10 3 

HK Dieteren 25 11 

HK Maria Hoop 14 4 

HK Roosteren 16 6 

HK Pey ochtend 14 4 

HK Pey middag 12 2 

HK Plus Nieuwstadt  16 

HK Plus Susteren  11 

HK Plus Koningsbosch  8 

HK Plus St. Joost  13 

HK Plus Echt-Noord  14 

HK Extra  4 

TOTAAL Huiskamers
  

101 97 
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Project: Clientondersteuning  
Doelgroep: Inwoners uit de gemeente Echt-Susteren met ondersteuningsvragen. 

Projectomschrijving: Clientondersteuning is een geïntegreerde functie van voorheen: 
ouderenadvisering, mantelzorgondersteuning en generalist Sociaal 
Wijkteam. 
 
Cliëntondersteuning is er vooral op gericht dat inwoners van Echt-
Susteren zoveel mogelijk in eigen regie blijven en hun eigen keuzes 
kunnen blijven maken. Doel hiervan is dat de burger passende 
ondersteuning in brede zin krijgt, passend bij zijn/haar eigen situatie 
en zijn/haar persoonlijke kenmerken. De clientondersteuner zoekt 
samen met de burger naar een passende maatwerkoplossing. 
Daarnaast draagt de clientondersteuner bij dat mantelzorgers de 
zorgtaken beter kunnen uitvoeren en langer kunnen volhouden. 
 
De clientondersteuner maakt o.a. deel uit van het basisteam van het 
sociale wijkteam.  Het sociale wijkteam is de toegangspoort voor alle 
vragen betreffende wonen, zorg en welzijn. Het wijkteam gaat zelf 
eerst aan de slag met de vraag; komen zij er niet uit dan zal consultatie 
of doorverwijzing volgen naar de tweede lijn. De gemeente wil zoveel 
mogelijk inzetten op vroeg signalering met als resultaat dat er minder 
of niet hoeft te worden doorverwezen naar duurdere tweede lijnszorg. 
De gemeente heeft in 2020 vier sociale wijkteams gefaciliteerd te 
weten in: 

1. Koningsbosch, Maria-Hoop, Nieuwstadt 
2. Susteren, Dieteren en Roosteren.  
3. Echt 
4. St. Joost, Pey en Slek 

 

Doel en opdracht: Menswel levert - t.b.v. de 4 sociale wijkteams - in 2020 voor de inzet in 
de basisteams capaciteit clientondersteuners die mee invulling geven 
aan de generalistenfunctie. Deze werkers worden bijgestaan door  
opbouwwerkers  vanuit het product wijkopbouwwerk in 
wijksteunpunten.  
 
De betreffende medewerkers verrichten hun werkzaamheden 
in/vanuit de wijkgebouwen. Naast de spreekuren van het sociaal 
wijkteam heeft de clientondersteuner zijn toegang/ uitvalsbasis vanuit 
het hoofdkantoor van Menswel. 
 
De clientondersteuner onderhoudt de individuele cliëntcontacten: 

• Verheldert vragen en behoeften. Versterkt eigen kracht en 
zelfregie. 

• Is zichtbaar en gaat op mensen af. 

• Biedt toegang tot voorzieningen. 

• Voert regie over casussen. 

• Biedt informatie en advies en (lichte) ondersteuning gericht op het 
handhaven van hun zelfstandige bestaanswijze.  

• Aandacht schenken aan een veilige woon- en leefsituatie met de 
bedoeling zolang mogelijk in de eigen kern te kunnen blijven, 
waarbij de eigen verantwoordelijkheid dient te worden bevorderd.  

• Zorgt voor korte lijnen met formele en informele partners van zorg 
en welzijn. 

• Signaleert trends en ontwikkelingen en biedt inzicht in de 
verhouding tussen vraag en aanbod. 
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De clientondersteuner werkt effectief in de wijk, biedt ondersteuning 
aan vanuit de kracht van het individu, instrueert  inwoners om niet uit 
gaan van de beperkingen maar vanuit de mogelijkheden. De 
clientondersteuner houdt  o.a. spreekuren sociaal wijkteam, legt 
huisbezoeken af, zorgt voor de registratie en onderhoudt mede de 
contacten met netwerkpartners. Alle clientondersteuners zijn zichtbaar 
in de kern.  
 
Publicaties 
Het publiceren van een artikelenreeks met daarin praktische tips en 
adviezen die de doelgroep beter in staat stellen langer zelfstandig te 
wonen. 
 
Informatiebijeenkomsten 
Indien er behoefte  is het verzorgen van informatiebijeenkomsten 
speciaal voor ouderen en hun directe omgeving, bijvoorbeeld 
zorgmarkten. 
 
De clientondersteuner draagt bij aan de vervulling van de taak 

combinatiefunctionaris. 

Gepleegde acties: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De clientondersteuner is zichtbaar in de wijken en kernen van de 

gemeente. Ondanks de lockdown van de locaties in de wijkcentra 

gedurende de Coronatijd, wisten mensen ons telefonisch goed te 

vinden via het Menswel-nummer of  het SWT-nummer. De 

dienstverlening kan dus gewoon doorgang vinden.  

• Er is telefonisch contact onderhouden met de contactpersonen in 

de dorpen/kernen, vrijwilligers, de activiteitenbegeleiders van de 

huiskamerplussen, onze collega’s van de Sociale Wijkteams en 

onze netwerkpartners. 

• De clientondersteuners zijn aanwezig geweest bij bijeenkomsten 

over dementie. De vrijwilligers van de huiskamerprojecten en 

mantelzorgondersteuning waren hiervoor uitgenodigd alsmede de 

collega’s binnen Menswel. Door rollenspellen en informatie over 

dementie hebben we weer wat meer handvaten mogen krijgen 

voor ons werk. 

• Tijdens de carnavalsmiddag, georganiseerd in de hal van het 

gemeentehuis, hebben we onze bijdrage geleverd.  

• Geconstateerd is dat de meeste mensen, zeker in deze 

Coronaperiode, zelf een oplossing weten te vinden. Al hebben ze 

maar een klein netwerk of een paar mensen in hun omgeving 

waarmee ze een oplossing vinden om deze tijd door te komen. 

Tijdens gesprekken met deze mensen komen ze vaak zelf tot 

oplossingen en zijn ze heel blij met een luisterend oor. 

• We hebben meegeholpen bij de “hart onder de riem” actie van de 

gemeente Echt-Susteren om deelnemers en vrijwilligers te 

verrassen met een doosje bonbons. De aandacht die we toen 

konden geven door een klein gesprekje te voeren en de mensen 

ons op gepaste afstand weer konden zien, is zeer goed ontvangen. 

• Via de Sociale WijkTeams zijn mondkapjes verstrekt aan mensen 

met een minima inkomen, afkomstig uit de gemeente Echt-

Susteren. 

• De wekelijkse spreekuren van alle Sociale Wijk Teams hebben 

gewoon doorgang gevonden. Tijdens de lockdown periode zijn de 

meeste spreekuren bezet door één lid van het sociale wijkteam en 
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waren de collega’s thuis bereikbaar.  

Tijdens de periode, dat spreekuren niet mochten plaatsvinden, is 

er voor noodzakelijke situaties gewerkt op afspraak. Tijdens de 

afspraak werden de strikte richtlijnen van het RIVM opgevolgd.  

• Regelmatig zijn organisaties uit de consultatieschil aangeschoven 

tijdens spreekuren of was er digitaal contact met elkaar.  

• Alle sociale wijkteam leden hebben deelgenomen aan de cursus 

positieve gezondheid. Hierbij werden allerlei gesprekstechnieken 

die we nu al gebruiken herhaald en was de ervaring dat dit tevens 

een goede teambuilding was.   

Behaald effect • Door de intensieve samenwerking met WMO en wijkverpleging 
zijn er meer korte lijnen en  slimmere oplossingen voor hulpvragen 
ontstaan. De doelstelling: zo laag mogelijk afschalen van hulp in de 
keten en het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt is 
daarmee een groot deel verwezenlijkt.  

• Ook de gesprekstechniek luisteren is van groot belang geweest 
tijdens deze Corona periode. Door te luisteren wat een client echt 
vraagt en het stellen van de juiste vragen, kwam een client 
meestal zelf tot een oplossing. Wanneer dit niet het geval was, 
hebben wij samen gekeken naar een oplossing.  

• Het ineen schuiven van de dienstverlening betreffende 
ouderenadvisering, mantelzorgondersteuning en generalist SWT 
heeft gezorgd voor een meer integrale benadering van 
hulpvragen. 

• Clientondersteuners van Menswel zijn verbonden aan vaste 
kernen. Het effect daarvan is dat de herkenbaarheid van de 
betreffende medewerkers is toegenomen in de kernen. Ze zijn 
daardoor meer aanklampbaar.  

Kengetallen:  

 
Aantal unieke klanten per kwartaal naar kern 2020 
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Periode 1 66 77 8 15 20 45 16 76 16 19 358 

Periode 2 121 63 2 12 40 23 8 68 10 34 381 

Periode 3  71 58 3 8 22 15 11 32 13 16 249 

TOTAAL 258 198 13 35 82 83 35 176 39 69 988 

 

Leeftijdscategorie/  
aantal personen 

Clientondersteuning in SWT Clientondersteuning buiten SWT  

Triaal 1 2 3 1 2 3 

Jonger dan 20 1 0 0 0 0 2 

20-30 jaar 10 4 3 3 5 6 

31-40 jaar 16 1 11 4 8 8 

41-50 jaar 4 2 6 11 29 22 
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51-60 jaar 10 4 0 65 91 48 

61-70 jaar 13 9 12 82 92 48 

71-80 jaar  19 16 27 69 74 31 

81-90 jaar 11 18 17 36 23 8 

91 jaar en ouder 2 2 0 3 3 0 

Totaal 86 56 76 272 325 173 

 

Casussen SWT gemeente Echt-Susteren periode januari t/m december 2020 

SWT Casussen Afgehandeld Verwezen  

SWT Echt 45 41 4  (Omnibuz 1x, Huisarts/Poh 1x 

Stichting/Leergeld 1x, AMW 1x) 

 

SWT Susteren/Dieteren/Roosteren 63 62 1 ( AMW)   

SWT Pey/St. Joost 40 39 1( AMW)  

SWT Nieuwstadt/K’bosch/Maria 
Hoop 

70 67  3 (Hulp bij dementie 1x, CJG 2x)  

Totaal 218 209 9  

 

TOTAAL aantal vragen naar kern en probleemveld  2020 

Probleemveld To
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Huisvesting 25 5 6 0 0 3 3 0 8 0 0 

Sociaal netwerk 37 10 3 0 0 3 6 4 9 1 1 

Maaltijdvoorziening 12 3 0 0 1 2 0 2 2 1 1 

Huiskamerproject 81 23 6 1 1 15 13 4 14 1 3 

Hulp Huishouden 52 17 3 0 0 8 2 1 15 4 2 

Vervoersvoorziening 107 23 11 1 2 10 18 4 30 6 2 

Jeugdzorg 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Financiën/kwijtschelding 83 23 33 1 6 4 3 2 9 1 1 

Info en advies   270 68 57 2 14 28 21 9 46 4 21 

Meer Bewegen/sport 142 36 40 3 8 16 7 4 12 7 9 

Vrijwilligerswerk 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 

Mantelzorg   412 109 69 8 7 31 32 20 77 19 40 

Participatie/armoede/schulden 28 9 11 2 1 2 0 2 0 1 0 

Personenalarmering 7 0 3 0 0 1 0 0 1 0 2 

Aanmelding WMO 87 22 5 0 0 13 10 4 27 4 2 

Luisterend oor   267 74 42 5 4 14 24 15 53 11 25 

Advies overbelasting 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 

Sociale kaart/afstemming netwerk/hulpverlening 82 28 9 4 2 10 2 3 20 1 3 

Info mantelzorgwaardering 209 63 29 5 6 18 15 6 32 10 25 

TOTAAL 1916 516 329 32 52 180 156 82 357 71 141 
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Project: Onafhankelijke clientondersteuning 
Doelgroep: Alle burgers uit de gemeente Echt-Susteren met behoefte aan onafhankelijk 

clientondersteuning. 

Projectomschrijving: Op individueel verzoek van cliënten invulling geven aan cliëntondersteuning van 
burgers, gericht op het handhaven van hun zelfstandige bestaanswijze. Het 
inhoudelijke werk wordt uitgevoerd via de clientondersteuners of jeugdwerkers. 
Tevens worden onder dit onderdeel burgers ondersteund bij de aanvragen 
leerlingenvervoer. 

Doel en opdracht: De gemeente Echt-Susteren heeft ervoor gekozen de algemene voorziening 
onafhankelijke cliëntondersteuning door Menswel uit te laten voeren. Daarnaast 
blijft voor de MEE-doelgroep (mensen met een verstandelijke, lichamelijke of 
zintuiglijke beperking, aangeboren of ontstaan door een chronische ziekte of een 
beperking uit het autistisch spectrum) de MEE-organisatie op afroep beschikbaar. 
De Wmo bepaalt dat gemeenten d.m.v. een algemene voorziening onafhankelijke 
cliëntondersteuning moeten bieden. Het moet voor de burger gratis zijn, 
levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de burger. 
Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning 
die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het 
verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, 
wonen, werk en inkomen. 
 
Formele cliëntondersteuning dient: 

• laagdrempelig te zijn en toegankelijk voor alle ingezetenen van de gemeente 
Echt-Susteren; 

• kosteloos te zijn voor de burger; 

• onafhankelijk te zijn; 
 
De cliënt kan om een andere clientondersteuner vragen indien hij twijfelt over de 
objectiviteit van de cliëntondersteuner. Menswel moet daaraan gehoor geven. 

Gepleegde acties: • Alle vragen zijn samen met de vragers opgepakt en afgehandeld. 

Er dient te worden opgemerkt dat er weinig vragen zijn, in dit kader, voor 

ondersteuning keukentafel gesprek. Wij merken dat deze al in een eerder 

stadium, in wijkteams en in overleg met de consulenten worden opgepakt en 

naar tevredenheid wordt opgelost. In de wijkteams worden de onafhankelijke 

clientondersteuners al meteen betrokken bij de keukentafelgesprekken en 

kunnen de burgers dan direct al ondersteunen. 

• Voor bezwaar en beroep zijn vaak meerdere afspraken nodig om te komen tot 

een goede afhandeling. Dat is ook bij het leerlingenvervoer, waar blijkt dat 

mensen vaak wachtwoorden of leerlingennummers kwijt zijn of vergeten. Door 

het aanvragen van die gegevens vergt dit weer extra tijd. 

Behaald effect: • Burgers wegwijs gemaakt in het woud van voorzieningen.  

• Burgers zijn op weg geholpen en verwezen naar de juiste voorzieningen. 

Kengetallen:  

 

overzicht unieke klanten individuele onafhankelijk clientondersteuning 2020 
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6 5 0 0 0 0 1 0 0 12 

 

Leerlingenvervoer 7 vragen, ondersteuning bezwaarschrift 5 vragen 
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Project: Mantelzorgwaardering 
Doelgroep: Mantelzorgers in alle kernen van de gemeente Echt-Susteren. 

Projectomschrijving: Een bijdrage leveren aan de geregistreerde  mantelzorgers, om hun 
taken beter te  kunnen uitvoeren en  het langer kunnen volhouden. 
Verder worden zij  gewaardeerd voor hun inzet.  

Doel en opdracht: Het ondersteunen, ontlasten en waarderen van mantelzorgers om hun 
functioneren te behouden en te verbeteren middels: 
Informatie en ondersteuning vrijwilligers 

• Frequent aandacht schenken aan ‘mantelzorg’, d.m.v. publicaties. 

• Werven, plaatsen, ondersteunen van zorgvrijwilligers (respijtzorg). 
 

Mantelzorgcompliment  

• Registratie mantelzorgers  

• Verzorgen van de aanvraagprocedure i.s.m. MER. 
 

Waarderingsavond ‘Ech-Zösterse Oetblinkers’ 

• De mede-organisatie van de waarderingsavond. 

• Registratie en uitgifte attentie. 

Gepleegde acties: • Uitvoering gegeven aan de aanvragen mantelzorgcompliment en 

advisering. 

• Uitvoering gegeven aan de mantelzorgwaardering door middel van 

het verstrekken van attenties.  

• Ondersteunen en adviseren vrijwillige coördinator 

mantelzorgmaatje/ respijtzorgvrijwilligers. 

Behaald effect: • Door het bieden van een luisterend oor is samen met de 

mantelzorger gekeken naar de belasting in de situatie waarin men 

zich bevindt. In alle gevallen blijkt dat het hebben van een 

luisterend oor, de tijd nemen om over de situatie te praten al 

verlichting bracht zonder concreet de situatie te kunnen 

veranderen. 

• Een aantal overbelaste mantelzorgers zijn ontlast door 

gebruikmaking van een mantelzorgmaatje en persoonlijke 

gesprekken/advies van de mantelzorgondersteuning.  

• Door afstemming op wijkniveau en o.a. gebruikmaking van  

huiskamer en huiskamer Plus voorzieningen  zijn mantelzorgers 

ontlast. Of door het inschakelen van een thuiszorgorganisatie. 

• Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en gesteund door de 

extra aandacht die aan hen geschonken is door middel van een 

cadeaubon, persoonlijk advies en het mantelzorgcompliment. 

• Waar nodig zijn mantelzorgers doorverwezen naar professionele 

organisaties (o.a. wijkverpleging) passend bij hun situatie. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 797 geregistreerde mantelzorgers per 31-12-2020 

665 aanvragen Mantelzorgwaardering 2020 

Aantal vrijwilligers  

Mantelzorgmaatje/respijtzorgvrijwilliger 

Vrijwillige coördinator 1 

Aantal vrijwilligers 10 

Aantal klanten 23 

Aantal werkoverleggen vrijwilligers 37 

Huisbezoek 16 

Telefonische gesprekken/consulten 237 

Telefonische overlegmoment vrijwilligers  102 
 



Productiejaarverslag Echt-Susteren 2020 58 

Project: Woonbegeleiding vergunninghouders 
Doelgroep: Nieuw te huisveste vergunninghouders, hierna te noemen statushouders, met een 

verblijfsstatus. 

Projectomschrijving: Maatschappelijke begeleiding van statushouders gericht op zelfredzaamheid en 
zelfstandig wonen. Er wordt nauw samengewerkt (en afgestemd) met het binnen 
de gemeente Echt Susteren opgestarte project voor toeleiding van statushouders 
naar (vrijwilligers-)werk.    

Doel en opdracht: Persoonlijke documenten 

• Verzorgen meldingen (Vreemdelingendienst, verblijfsvergunning) 

• Controleren/aanvragen DIGID 

• Hulp bieden met vragen omtrent de gezinshereniging  
 

Inkomen en geld 

• Uitleg geven internetbankieren 

• Uitleg betalen rekeningen (facturen, acceptgiro, automatische incasso’s) 

• Aanvragen bijstandsuitkering 

• Aanvragen kwijtschelding belastingen en publieke heffingen 

• Aanvraag individuele inkomenstoeslag 

• Controleren of aanvragen toeslagen 

• Controleren of aanvragen kinderbijslag 

• Budgettering (in de beginfase)  

• (adviseren) Afsluiten WA-verzekering 

• Kinderopvang (tevens wordt er kinderopvangtoeslag aangevraagd en 
tegemoetkoming kosten eigen bijdrage kinderopvang bij de gemeente Echt-
Susteren. Hiernaast worden er afspraken gemaakt omtrent de betalingen aan 
de kinderopvang. Wanneer er problemen/onduidelijkheden zijn omtrent 
afspraken met de kinderopvang en de ouders worden deze opgenomen met 
de statushouders).  

 
Wonen 

• (adviseren) Afsluiten inboedelverzekering 

• Aanmelden bij een energieleverancier en/of zo nodig aanmelden bij Volta 

• Aanmelden bij WML 

• Aanmelden bij een provider voor internet/tv 
 

Gezondheid 

• Afsluiten zorgverzekering 

• Aanmelden huisarts (COA-dossier naar huisarts), tandarts,  Thuiszorg, 
consultatiebureau/ kraamzorg 

• Verwijzen naar Sociaal Wijkteam, AMW, CJG e.d. 
 
Onderwijs 

• Aanmelden bij scholen, betaling school- en lesgeld, overdracht 
onderwijsgegevens COA aan school 

• Aanvragen leerlingenvervoer wanneer nodig en van toepassing 

• Deelname peuterprogramma (VVE) 

• Aanvragen studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren 

• Aanvragen bijzondere bijstand reiskosten voor het treinvervoer naar school. 
 

Participatie 

• Mede vorm geven aan de uitvoering van de participatieverklaring. 

• Verbinden (indien wenselijk) aan een vrijwillige taalcoach, Samenspraak, 
Klapperproject, vrouwenzwemmen of het fietsproject. 

• Nadat de statushouder een jaar begeleiding gehad wordt er gekeken waar 
deze naartoe doorverwezen kan worden (Sociale wijkteam, Maatschappelijk 
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werk, Klapperproject, Centrum voor jeugd en gezin enz.). Wanneer er 
gesignaleerd wordt dat de statushouder al eerder hulp nodig heeft van een 
ander, dan zal hier al eerder op ingespeeld worden. 

• Algemene signalen betreffende zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie/ integratie worden gedeeld met het opbouwwerk, die met de 
signalen aan de slag gaan. 

• Ouders/kinderen op de hoogte brengen van Stichting Leergeld. Kinderen 
kunnen hierdoor de kans krijgen mee te doen en te participeren in de 
Nederlandse samenleving. 

• Voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt nauw 
samengewerkt (en afgestemd) met het binnen de gemeente Echt Susteren 
opgestarte project voor toeleiding van statushouders naar (vrijwilligers-)werk. 

•  Eventuele ondersteuning bij eerste inrichting woning, wanneer bijzondere 
omstandigheden dit noodzakelijk maken; dit ter beoordeling en goedkeuring 
gemeente.   

Gepleegde acties: 
 

Het ontwikkelen en uitvoeren van, dan wel medewerking geven aan: 

• Maatschappelijke oriëntatie/ begeleiding. Bij de begeleiding is er veel aandacht 
gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid en regie van de cliënt.  

• Statushouders geholpen en geadviseerd bij  de inrichting van hun woning. Dit in 
samenwerking met vrijwilligers en de klussendienst.  

• Begeleiding na de gezinshereniging en zaken rondom verblijfsvergunningen. 

• Het onderhouden en opbouwen van contacten met betrokken afdelingen van de 
gemeente, ministeries, instanties en overlegorganen. 

• Afstemmen met huisartsen omtrent aanmeldingen statushouders. 

• Er wordt op afspraak gewerkt om aanvullend administratieve begeleiding te geven 
aan de statushouders.  

• Statushouders ontvangen een klapper, er wordt gewerkt met het systeem van het 
klapperproject.  

• Verschillende statushouders zijn gekoppeld aan vrijwilligersprojecten zoals 
Wijkkarwei, taalmaatjes, Klapperproject, buurthuizen en wijkraden. 

• Voedselpakketten aangevraagd bij Wish gift smile/ voedselbank en stichting 
Allouete.  

• Aanmeldingen bij Kledingbank. 

• Er zijn warme overdrachten gedaan richting verschillende organisaties zoals: 
AMW , CJG en Sociale wijkteams.  

• Aanmaken van OV kaarten/ hulp bij het uitdraaien van OV overzichten en deze 
verstrekken aan de gemeente i.v.m. vergoeding van de vervoerskosten. 

• Mensen geïnformeerd over Stichting Leergeld en hulp geboden kinderen aan te 
melden bij sportverenigingen.  

• Kinderen aangemeld voor het ponykamp. 

• Hulp geboden bij aanleveren aanwezigheidslijsten van school i.v.m. reiskosten 
(tot en met augustus 2020). 

• Hulp geboden bij het aanvragen van treinabonnementen. 

• Hulp geboden bij aanleveren wijzigingsformulieren en loonstroken bij de 
gemeente. 

• Individuele gesprekken gehad met taalcoaches i.v.m. afstemming rondom de 
statushouder(s).  

• Gezinnen begeleid rondom aanmeldingen zwangerschap/bevalling. 

• Bemiddeld en doorverwezen bij problemen met buren. 

• Hulp bij vragen rondom UWV.  

Behaald effect: • Oudkomers  geholpen met verschillende zaken zoals bijzondere bijstand, WW 
aanvragen, vragen m.b.t. kinderopvang/VVE, Stichting Leergeld, 
verblijfsvergunningen enz.  

• Oudkomers, die hulpverlening nodig hebben, doorverwezen naar de juiste 
instanties. 
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• De door de gemeente aangeleverde vergunninghouders zijn gehuisvest, 
aangemeld bij noodzakelijke instanties en geholpen bij (persoonlijke) en 
administratieve vragen. De lijst met taken die besproken zijn met de 
gemeente zijn afgehandeld voor de statushouders.  

• Mensen zijn wegwijs gemaakt in de maatschappij. 

• Problemen zijn opgelost om erger te voorkomen. 

• Mensen zijn begeleid en gestuurd in zelfredzaamheid. 

Kengetallen:  

Aantal participanten Er zijn 16 statushouders aangereikt en gehuisvest. 

Aantal participanten die 

gehuisvest zijn in 2019 

waaraan in 2020 nog 

begeleiding is gegeven. 

 

Oudkomers begeleid in 

2020. 

19 statushouders gehuisvest in 2019 zij begeleid in 2020 

 

 

 

 

In triaal 1 betrof dit 7 alleenstaande mannen, 2 alleenstaande vrouwen en 14 

gezinnen. 

In triaal 2 betrof dit 7 alleenstaande mannen, 2 alleenstaande vrouwen en 14 

gezinnen. 

In triaal 3 betrof dit 9 alleenstaande mannen, 2 alleenstaande vrouwen en 16 

gezinnen. 

 

Aantal vrijwilligers 2 vrijwilliger  

3 vrijwillige tolken  

 
 



Productiejaarverslag Echt-Susteren 2020 61 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeugd- en jongerenwerk 
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Project: Ambulant jongerenwerk  
Doelgroep: Jongeren (12 t/m 25 jaar) 

Projectomschrijving: Het gemeentelijk beleid is erop gericht om zoveel mogelijk jongeren de 
gelegenheid te bieden om kansrijk, gezond en veilig op te groeien, met een 
gezonde leefstijl en waarbij naar vermogen kunnen participeren in de 
samenleving en hun talenten kunnen ontwikkelen. Door opvoeden, 
opgroeien, onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt ontwikkelen 
jongeren zich tot zelfstandige en verantwoordelijke toekomstige burgers en 
nemen zij actief deel aan onze (lokale) samenleving. 
Het beleid gaat ervan uit dat opvoeden en opgroeien van jeugdigen plaats 
vindt in een brede context van thuis, familie, buren, vrienden, kinderopvang, 
op school, in de wijk/buurt en bij (sport)verenigingen. Ouders zijn zelf primair 
verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De 
gemeente neemt die taak en verantwoordelijkheid niet over maar zorgt voor 
randvoorwaarden. Wanneer ouders en kinderen zelf opvoed- en 
opgroeivragen ondervinden, kunnen zij een beroep doen op de gemeente. 
Doelgroep: Het jeugd- en jongerenwerk richt zich op jongeren van 10-25 jaar. 
Het jongerenwerk heeft hierbij extra aandacht voor kwetsbare jongeren in 
een risicovolle omgeving. Het jongerenwerk probeert hun kans op problemen 
thuis, op school of in de vrije tijd zo klein mogelijk te maken. 
Het bevorderen van ontmoeting en samenwerking tussen kwetsbare jongeren 
en jongeren die opgroeien zonder al te veel problemen, is een belangrijke 
prioriteit voor jeugd- en jongerenwerkers. 

Doel en opdracht: Het uitvoeren van ambulante werkzaamheden middels: 

• Problemen normaliseren; 

• Het leggen van contacten en het onderhouden van contacten met 
jongeren uit de doelgroep. 

• Preventieve inzet op overlast van jongeren in de openbare ruimte. 

• Het signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen en waar nodig 
doorverwijzen naar CJG-teams. 

• Aanspreekpunt voor jongeren en andere inwoners van de wijk, 
intermediairfunctie; 

• Procesbegeleiding/ bemiddeling tussen buurtbewoners en jongeren om 
positieve omgang te stimuleren. Versterken eigen kracht;  

• Signaleren van zowel individuele als collectieve problemen en waar nodig 
bijspringen middels en verwijzen naar professionele begeleiding. Te 
denken valt aan b.v. drugspreventie, CJG, politie inzet;  

• Stimuleren van integratie tussen jongeren en jongeren in kwetsbare 
situaties;  

• Indien gewenst voorlichting geven aan buurtpreventieteams, omgang met 
jongeren op straat. 

Gepleegde acties: Overkoepelend Jongerenwerk: 

• Deelname aan (digitale) overleggen en ontwikkeling van preventief 
jeugdbeleid Midden-Limburg en ZIP Jeugd. 

• Stagebegeleiding diverse stagiaires Social Work en Mbo Sociaal Cultureel 
Werk. 

• Deskundigheidsbevordering/kwaliteit: deelname aan trainingen, 
kwaliteitskringen en B.V. Jong. 
 

Ambulant Jongerenwerk 
Algemeen 

• Groepsgerichte aanpak waarbij contact wordt gelegd met jongeren op 
betreffende vindplekken in de gemeente.  

• Individuele gesprekken met jongeren, gerichte aanpak bij een situatie of 
problematiek (bv drugsproblematiek, schulden, vinden van een passende 
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baan, begeleiding thuissituatie). 

• De werkzaamheden van het ambulant werk worden dagelijks 
geregistreerd.  

• Actieve deelname aan het JOES. In het JOES worden gepleegde acties 
vanuit het ambulant jongerenwerk gedeeld. Strategieën rondom groepen 
overlast gevende jeugdigen worden in het JOES besproken met de 
belangrijkste partners binnen het ambulant werk: de gebied gebonden 
Politiefunctionaris en de Gemeente waar over het algemeen de 
meldingen van overlast terechtkomen. De Gemeente is leidend, zij 
fungeert als regisseur.  

• Stagebegeleiding diverse stagiaires Social Work en op projectbasis 
maatschappelijk stagiaires van het Connect College. 
 

Realisatie 

• Gemiddeld 4 ambulante rondes per week verspreid over de middag-  en 
avonduren waaronder enkele weekenden. Gedurende de Coronatijd nam 
de aanwezigheid op straat van jeugd en jongeren met periodes erg toe. 
Het ambulant jongerenwerk speelde hier op in door het aantal rondes te 
verhogen en in dialoog te gaan met de jeugd en jongeren die op straat 
werden aangetroffen.  

• Overzicht gerealiseerd van de vindplekken waar jongeren elkaar 
ontmoeten. Er zijn circa  56 vindplekken in beeld die alle gedurende 2020 
werden bezocht. Afhankelijk van activiteit, weersomstandigheden en 
aantal meldingen vanuit buurtbewoners/Gemeente. Bij 39 vindplekken 
werd een concrete preventieve actie uitgezet wegens behoefde aandacht 
i.v.m. overlast. 

• Contactlegging met buurtbewoners, verenigingen en buurtpreventie- 
teams. Het ambulant jongerenwerk heeft in sommige gevallen een 
brugfunctie tussen bezoekers van verenigingen en jongeren vervuld. 
Hierbij stond wederzijds begrip, in gesprek gaan met elkaar en het 
versterken van de eigen kracht van buurtbewoners in omgang met 
jongeren centraal.  

 
Buurtgerichte activiteiten 

• Op aanvraag van de beleidsmedewerker jeugd van de Gemeente Echt-
Susteren, om eens mee te kijken in het werkveld van het jongerenwerk, 
hebben we een uitnodiging gestuurd. De ambtenaar heeft tijdens deze 
middag de doelgroep ontmoet en meegelopen met de jeugdinloop in 
jongerencentrum Haaze. In de avond ging ze mee met een ambulante 
ronde binnen de gemeente en werden een aantal vindplekken getoond. 
Vervolgens afgesloten bij de jongerenwerk zaalactiviteit in Pey. 

• Naar aanleiding van een eerdere overlastmelding, over jongeren die 
elkaar in het centrum van Echt troffen om een potje te voetballen, 
ontstond een wekelijkse zaalvoetbalactiviteit. In samenwerking met het 
jongerenwerk werd deze activiteit voor en door jongeren opgezet. Na 
enige tijd in de zaal te hebben gevoetbald, kwam er een nieuw idee tot 
stand. De jongeren zouden graag op het veld tegen andere clubs willen 
spelen. In de zoektocht naar een geschikte club voor dit jongerenteam 
werd uiteindelijk een goede samenwerking met een voetbalclub uit 
Maasbracht gestart. Vervolgens zijn deze (in totaal 16) jongeren lid 
geworden van de desbetreffende club. Dit waren voornamelijk jongeren 
die normaal gesproken geen binding hadden met het verenigingsleven. 
Door deze succeservaring zijn sommige van deze groep zelfs vrijwilliger 
geworden. Meerdere van de jongeren gaven aan dat het voetballen 
structuur gaf in hun dagelijkse vrijetijdsbesteding. 
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• In Roosteren is een werkgroep gestart met buurtbewoners (voornamelijk 

ouders van jeugdigen), een opbouwwerker, cultuurcoach en 

jongerenwerker van Menswel. Dit kwam voort uit het idee van  

buurtbewoners, die zorgen uitspraken over het wegtrekken van spelende 

jeugd in het dagelijkse straatbeeld wegens het wegvallen van de 

Basisschool in Roosteren. Dit viel de buurtbewoners op en wilde de 

spelende jeugd en dus de toekomst van het dorp weer een boost geven. 

Na een aantal overlegsituaties ontstond het idee om vanuit de buurt een 

wekelijkse jeugdactiviteit op te richten. Deze zou uiteindelijk gedragen 

worden vanuit het dorp zelf met waar nodig hulp en advies aan de zijlijn 

van de cultuurcoach, opbouwwerker en jongerenwerker. Wegens Corona 

is de uiteindelijke realisatie even on hold gezet. Verdere voorbereiding 

zijn verder middels korte lijntjes tussen de buurtbewoners/ 

initiatiefnemers, gemeente en beroepskrachten van Menswel verder 

voortgezet.  

• Koningsbosch. Er kwamen meerdere overlastmeldingen binnen over  

jongeren die elkaar in de openbare ruimte troffen. Op 3 verschillende 

vindplekken zorgde deze jongeren (volgens de overlastmelders) voor 

geluidoverlast door het geluid van scooters, muziek en luid gepraat. We 

hebben een bezoek gebracht aan de jongeren, waar al een aantal 

bekende gezichten van het jongerenwerk tussen zaten. De groep was 

goed aanspreekbaar en gaf te kennen dat ze niemand tot last wilde zijn, 

maar wisten geen geschiktere plek om elkaar te ontmoeten. Vervolgens 

ontstond het initiatief om een afspraak in te plannen om er samen met 

jeugd, actieve burgers, het jongerenwerk en verder geïnteresseerde 

buurtbewoners over te praten. Dit om dieper in te zoomen op de 

behoefte en wens van zowel de jongeren als andere buurtbewoners. In 

dit gesprek werd duidelijk dat mocht er een plek worden gecreëerd voor 

jongeren, de jeugd zich hier ook voor moest gaan inzetten. Na een aantal 

overlegsituaties zowel op straat middels een buurtwandeling met ‘jong en 

oud’, als ook afspraken in het plaatselijke café, is er een adviesrapport 

geschreven die bij de gemeente is ingediend. Dit adviesrapport is door 12 

sleutelfiguren/ jongeren van 3 verschillende jeugdgroepen (14/21jaar) 

opgesteld en naar de gemeente gestuurd. Wegens het Coronavirus, werd 

het verdere verloop en gesprek met gemeente over de Coronatijd heen 

getild. Wel bleven de lijnen kort en werd er per videomeetings contact 

met elkaar gehouden. Verdere overlastmeldingen vanuit de buurt zijn 

gedurende het jaar uitgebleven.  

• Het jongerenwerk is begin maart benaderd door een jeugdscout van 

Fortuna Sittard om een samenwerking op te starten om talentvolle 

jongeren die buiten het verenigingsleven vallen te ontdekken. Het 

jongerenwerk werkt graag mee, helaas zijn in de Coronaperiode een 

aantal afspraken tijdelijk on hold gezet.  

• Vanwege de 75 jarige bevrijding Nederland brachten jongeren samen met 
de jongerenwerker en stagiaire, een bezoek aan een expositie in Susteren 
over de Tweede Wereldoorlog. De jongeren die hier naar toe zijn gegaan 
waren onder de indruk van wat ze te zien kregen. Vervolgens werd daar in 
gezamenlijkheid bij stil gestaan en over gepraat. 

• Naar aanleiding van signalen over een jeugdgroep die flink aan 
experimenteren was met drugs en alcohol is in samenwerking met VVG  
besproken hoe hiermee het beste om te gaan. De jongeren zijn inmiddels 
benaderd en er hebben meerdere gesprekken en afspraken 
plaatsgevonden. Met een van de jongeren is daarbij een individueel 
jongerenwerk traject gestart. 
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• Jongerenvoorziening de Bandert in Echt. Tijdens een ambulante ronde bij 
de skatebaan in Echt is met de aanwezige jongeren gesproken over de 
botsingen die bij de baan hebben plaatsvonden. In overleg met de 
jongeren is er gekeken hoe dit voorkomen kon worden. Een gedeelte van 
de skatebaan is te smal voor het aantal gebruikers en verschil in ervaring 
op de baan. Op uitnodiging is een gemeenteambtenaar uitgenodigd om 
langs te komen. Door de jongeren is uitgelegd hoe dit probleem 
verholpen kan worden. Vervolgens is de baan i.v.m. de veiligheid iets 
breder gemaakt. De jongeren zijn erg blij met de aanpassingen omtrent 
veiligheid. De gemeente gaat ook nog verlichting plaatsen. Hierdoor zal 
de drukte op de baan door de dag heen waarschijnlijk ook wat afnemen 
aangezien de baan een langere tijd per dag in gebruik te nemen is.  

• Gemeente Echt-Susteren. Naar aanleiding van een vraag van een 
ouderadviseur, om mee te helpen ouderen in het zonnetje te zetten, is 
een presentje gebracht aan bezoekers en vrijwilligers van de 
huiskamerprojecten die gesloten waren vanwege de Coronamaatregelen. 
Er vonden mooie gesprekken plaats tussen ouderen en de 
jongerenwerkers over de huidige tijd, het jongerenwerk en konden een 
aantal hulpvragen door worden gecommuniceerd richting 
clientondersteuning SWT. 

• Het jongerenwerk is door de leerplichtambtenaar en het Connect College 
benaderd omdat meerdere leerlingen zich tijdens de Coronatijd niet 
hielden aan het online lespakket en opdrachten vanuit school. De reeds 
bij ons bekende jongeren zijn benaderd door de jongerenwerker om ze te 
motiveren en te ondersteunen. Er is gesproken met de verschillende 
‘lesweigeraars’ en ze zijn met succes gemotiveerd om toch het 
alternatieve pakket te omarmen en in te blijven zetten voor school. 

• Netwerk bijeenkomsten met jongerenwerk Partners in Welzijn. Er is o.a. 
over een eventuele samenwerking met het jongerenwerk Sittard 
gesproken. Aanleiding hiertoe is dat jongeren o.a. door school steeds 
vaker in contact komen met jongeren uit Sittard/Geleen en zich in beide 
gemeentes bevinden. Door korte lijntjes kunnen we elkaar goed 
informeren en samenwerken waar nodig.  

• De NS deed een melding over jongeren die tot de late uren een overdekt 
bankje op het station als ontmoetingsplek gebruikte. De NS liet aan de 
politie weten dat het treinstation hier niet geschikt voor is. De politie 
heeft het jongerenwerk benaderd. Bij navraag tijdens de inloop van het 
jongerencentrum Haaze, kwamen we erachter wie dit waren geweest. 
Het bleek niet vanuit slechte bedoelingen te zijn geweest. De aanwezige 
jongeren hebben een vriend op het station opgehaald waar ze vervolgens 
de rest van de avond doorbrachten. Ze lieten weten dat het samenkomen 
op het station incidenteel was. De jongerenwerkers hebben laten weten 
dat het station niet als ontmoetingsplek dient. Verdere overlastmeldingen 
zijn uitgebleven. 

• Vanaf 16 maart zijn basisscholen, de middelbare school, meerdere 
bedrijven en het verenigingsleven binnen de gemeente tijdelijk gesloten. 
Dit was al spoedig te zien aan de toename van jongeren op straat. In 
nauw contact met gemeente en partners zijn er afspraken gemaakt hoe 
hier mee om te gaan. We troffen meerdere groepen jongeren op straat. 
Vanaf de Coronatijd zijn we deze vindplekken langs gegaan en met 
jongeren in gesprek gegaan over Corona, de beleving van de jongeren en 
de feitelijkheden aangezien veel info werd vergaard door ‘nieuws’ op 
Social media en andere kanalen. Daarbij is het jongerenwerk opgevallen 
dat jongeren steeds nieuwe plekken vonden om elkaar te ontmoeten, 
deze plekken waren voor ons bekend. We bezochten de plekken en 
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bleven in dialoog met jongeren. Tussentijds werd er nauw contact 
gehouden met netwerkpartners en gemeente.   
 

Jongeren Overleg Echt Susteren (JOES) 

• Met behulp van de actielijst zijn strategieën uitgezet. Denk bijvoorbeeld 
aan het voorkomen van grote ontmoetingen of feesten in de openbare 
ruimte tijdens coronaperiode. 

• Geïnvesteerd in samenwerking met netwerkpartners zoals GroupXL. 

• Terugkoppeling en rapportage. 
 

Kengetallen:  

Aantal participanten 
 

Maand Aantal jongeren waarmee 
contact is gelegd in de 
openbare ruimte 

Preventieve inzet bij overlast  

Triaal 1   

Januari 88 4 

Februari 105 7 

Maart 180 4 

April 90 5 

Triaal 2   

Mei 132 6 

Juni 128 4 

Juli 320 4 

Augustus 120 3 

Triaal 3   

September 125 4 

Oktober 113 2 

November 80 1 

December 70 3 

Totaal 1551 47 
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Project Inloopfunctie JC. Haaze 
Doelgroep: Jongeren (10 t/m 25 jaar). Om preventief actief te kunnen werken en tevens om de 

doelgroep al in een vroeg stadia te leren kennen, is jeugd vanaf 10 jaar welkom 
tijdens de middaginloop. Jeugd in de leeftijd van 10 tot 16 jaar kan in de middaguren 
gebruik maken van de accommodatie, in de avonduren opent Haaze de deuren voor 
jeugd vanaf 16 jaar en ouder. Deze wijze wordt strikt gehanteerd zodat beide 
doelgroepen  eigen openingsmomenten hadden. 2019 werd gekenmerkt door een 
toename aan jeugd en jongeren tijdens de inloop van J.C. Haaze. Mogelijk door de 
splitsing van de verschillende leeftijdscategorieën, kwam een ieder tot z’n recht.  Het  
aantal bezoekers  wist zich in vergelijking met 2018, tijdens openingsmomenten te 
verdubbelen in 2019.    

Projectomschrijving: Het accommodatiegebonden jongerenwerk wordt vormgegeven door twee 
jongerencentra in de gemeente Echt-Susteren, namelijk door jongerencentrum Haaze 
te Susteren en jongerencentrum Talenthouse te Echt. Beide jongerencentra streven 
het zelfde doel na, met elk hun eigen karakteristieke eigenschappen. 
 
J.C. Haaze heeft een ontmoetingsruimte, een balspelkooi, kunstgrasveld 
(gemeentelijk eigendom) en JOP ter beschikking en ligt qua locatie voor (straat)jeugd 
op een gunstige locatie. Het buitenterrein is zodanig ingericht dat ook buiten 
openingstijden jongeren elkaar kunnen ontmoeten, met als neveneffect eventuele 
overlast in het dorp te voorkomen. Tevens biedt het een vindplek voor de ambulant 
jongerenwerker. Het accent van J.C. Haaze ligt voornamelijk op de jongeren vanuit de 
straatcultuur en de daarbij horende preventie. Voorlichtingsavonden rondom 
verschillende thema’s die spelen bij de jongeren staan hierbij centraal. Daarbij heeft 
het jongerencentrum een laagdrempelig karakter waarbij zelfontplooiing en 
maatschappelijke participatie belangrijke pijlers zijn. 
 
Centraal voor beide jongerencentra staat dat jongeren de mogelijkheid om elkaar een 
aantal momenten in de week te ontmoeten onder begeleiding van een 
jongerenwerker. Door het vaste karakter van het jongerencentrum, door de vaste 
openingstijden en een vaste jongerenwerker/beroepskracht, hebben jongeren de 
mogelijkheid om elkaar wekelijks (binnen) te treffen, wat de jongerenwerker de 
mogelijkheid biedt om een vertrouwensrelatie op te bouwen.  
 
Naast dat jongeren elkaar in het jongerencentrum 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 talentenontwikkeling te werken en 
worden jongeren gestimuleerd om binnen het jongerencentrum zelf activiteiten te 
organiseren (voor en door jongeren). Jongeren leren hierdoor hun eigen kracht in te 
zetten, door zelf hun activiteiten op te zetten en vaardigheden aan te leren die van 
belang zijn om in een later stadium volwaardig te kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Dit doel wordt bereikt door het voorgaande in het vizier te houden en 
daar waar nodig de juiste (ped)agogische ondersteuning te bieden.  
In het jongerencentrum is er een nauwe samenwerking met zowel de ambulant 
jongerenwerker als de individueel jongerenwerker die met regelmaat het 
jongerencentrum bezoeken. Door dit netwerk en intensieve informatie-uitwisseling 
wordt de werkwijze en het resultaat enorm versterkt. 
  

Doel en opdracht: Accommodatiegebonden jongerenwerk 

• Het creëren van een veilige en laagdrempelige voorziening waar jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten en contacten kunnen onderhouden; 

• Organiseren van activiteiten met en voor jongeren om talenten te ontwikkelen 
die aansluiten bij eigen interesses, te denken valt aan sport, spel en culturele 
activiteiten; 
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• Het signaleren en katalyseren van ontwikkelingen middels 
informatieve/adviserende gesprekken.  

• Het exploiteren en beheren van de jongerencentra. Evt. ruimte bieden aan 
buurtbewoners voor activiteiten te organiseren in de jongerencentra.   

Gepleegde acties: Aanbodgerichte activiteiten: 

• Jongeren inloop: Sociale ontmoeting voor jongeren tijdens structurele 

openingsmomenten.  

• Dart, pool, zelf te besturen tablet met muziekinstallatie, PS4 spelcomputer, 
Nintendo Switch spelcomputer, tafelvoetbal, kunstgrasveld, airhockey en vanaf 
januari een tafeltennistafel op het buitenterrein van Haaze. Verdere tafeltennis 
benodigdheden waren vanaf dat moment te leen bij Haaze. Met goed weer is er 
al uitvoerig op gespeeld.  

• Openstelling balspelkooi en kunstgrasveld. Beheer van voetbalkooi i.s.m. 

Sportclub Susteren en tevens de jongeren die gebruik maakte van het 

kunstgrasveld, verliep naar behoren. Tijdens de kerstvakantie is het 

kunstgrasveld preventief gesloten.  

• Fietscheck bij Haaze. Het viel op dat veel jeugd met een fiets in slechte conditie 
naar Haaze toekwam. In samenwerking met de erkend fietsenmaker van 
Susteren, maakte 15 jeugdigen gebruik van het aanbod om hun fiets in de 
winterperiode te laten keuren. Jeugd kreeg middels het doorlopen van een 
keuringsformulier met de fietsenmaker, inzicht in de conditie van zijn/ haar fiets. 
Bewustwording rondom veiligheid en het informeren van ouder(s)/ verzorger(s) 
over de verbeterpunten van de fiets van zijn/ haar stond hierbij centraal. Bij het 
merendeel van de fietsen waren de remmen of verlichting stuk.  
Start Corona periode: 

• Door RIVM-maatregelen COVID-19 werden de deuren van Haaze van 16 maart 
t/m 7 juni en van 16 december tot 31 december voor zowel jongeren als 
huurders gesloten. Waar mogelijk zijn contactmomenten en werkzaamheden 
online voortgezet. In de zomerperiode is de openstelling extra ingezet en werd 
het aantal openingsuren per week uitgebreid gedurende de versoepelingen en 
vanwege het uitvallen van veel geplande vakanties, evenementen en uitstapjes. 
Verder zijn de geldende maatregelen gehanteerd tijdens de momenten dat er 
met aanmelding gewerkt moest worden of een bepaalde leeftijdsgroep tijdelijk 
het centrum niet mocht bezoeken.  

• The Lockdown Games. Na de tijdelijke sluiting heeft een individueel 

spellenparcours plaatsgevonden op het buitenterrein van Haaze. Jeugd/ 

jongeren zijn na inschrijving, uitgenodigd om in kleine groepjes deel te nemen 

aan een van de 4 spelmiddagen. Rekening houdend met de 1.5 meter en 

groepsgrootte. Door de informatie en het verloop van de activiteit via social 

media, kreeg het toch een gezamenlijk karakter. De doelgroep reageerde volop 

en daagde elkaar uit. Zelfs de redactie van de Limburger benaderde het 

jongerenwerk om het spektakel op locatie te volgen. Uiteindelijk deden er in 

totaal 30 jeugd/ jongeren mee in de leeftijd van 10 t/m 21 jaar.  

• FIFA  Duo toernooi 16 t/m 23 jaar: tweetallen konden zich midden november 

vooraf aanmelden om deel te kunnen nemen aan het FIFA Playstation 

voetbaltoernooi. Zowel in het jongerencentrum Talenthouse te Echt als in 

jongerencentrum Haaze te Susteren hebben tweetallen het op tegen andere 

leeftijdsgenoten opgenomen.  De deelnemers zijn aan de hand van een 

speelschema ingedeeld op een dag en tijdstip om te strijden voor de titel, met 

het doel sociale ontmoeting gecontroleerd te kunnen voortzetten en daarbij om 

op een laagdrempelige manier in contact te blijven met jeugdigen (en om te 

helpen bij hun vragen en ondersteuningsbehoefte rondom verschillende 

dagelijkse zaken als school, financiële situatie, etc. ) 
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Talentontwikkeling: 

• Er zijn door de jeugd meerdere middagtoernooitjes georganiseerd, met een 
beetjes hulp aan de zijlijn van de aanwezige jongerenwerkers. Denk hierbij aan 
toernooitjes in de vorm van voetbal, Olympische spelen op de spelcomputer, 
airhockey, tafeltennis, dart, pool, etc. Soms met een kleine prijs voor de winnaar 
en soms zonder verdere prestaties.  

• Bezoekers van Haaze hebben geholpen met de realisatie van een nieuw 
ingerichte ruimte in het jongerencentrum, middels het verven van de muren. 
Deze ruimte diende eerst als extra bergingsruimte, maar door de toename van 
het aantal bezoekers (voor de Coronaperiode) is een extra activiteitruimte 
gerealiseerd.  Na hantering van de veiligheidsrichtlijnen zoals noodverlichting en 
een aangepaste deur, is de ruimte ingericht.  Al eerder is samen met de 
doelgroep bepaald dat dit een loungeruimte zou worden om te zitten/chillen om 
de drukte eens uit de weg te gaan.  

• Groep 7/8 leerlingen van O.B.S. de Springdonk hebben geholpen met het 

organiseren van een klassenbezoek in Haaze. Een groot aantal leerlingen is al 

bekend met het aanbod en werkwijze van het jongerenwerk. Maar mede 

hierdoor wist ook nog onbekend jeugd de weg naar het jongerencentrum te 

vinden. Onder schooltijd brachten 3 klassen van BS de Springdonk een bezoek, 

waar gezorgd is voor een klassenstrijd middels verschillende spellen en 

activiteiten. Mede door de inzet van de groep 8 leerlingen van vorig schooljaar, is 

deze samenwerkingsactiviteit ontstaan en zal die wegens succes jaarlijks 

herhaald worden. 

Jongereninformatiepunt: 

• Vindplaats voor de ambulant jongerenwerkers en individueel jongerenwerkers. 

• Tussen de openingstijdens door zijn diverse gesprekken gevoerd met jongeren. 

Thema’s liggen voornamelijk rondom thuissituatie, school, middelengebruik en 

verder risicogedrag. Daar waar mogelijk zijn jongeren doorverwezen naar 

individueel jongerenwerkers. 

 

Bieden van ruimte voor activiteiten voor andere doelgroepen: 

• Bieden van ruimte voor activiteiten voor andere doelgroepen. 

• HerrieTent. 4 bands hebben structureel gebruik van de repetitieruimte gemaakt. 

Tijdens de gehele sluiting wegens Corona konden ook de bands geen gebruik 

maken van de repetitieruimte gelegen in het JC. De medegebruik kosten zijn 

voor deze periode kwijtgescholden. Samenwerking met JC Haaze verliep soepel.  

Onderzoeken kansen gezamenlijke activiteiten in de wijk: 

• Bezoek gebracht vanuit Haaze aan het zorgcentrum Vastrada in Susteren om de 

bewoners van het zorgcentrum tijdens Coronatijd in het zonnetje te zetten. Er is 

door jongeren gezorgd voor live muziek op het voorterrein en een praatje met 

de mensen.  

• Tijdens het verloop van het verdere jaar kwamen er door de coronaperiode geen 

gezamenlijke wijkactiviteiten tot stand. Ook deelname vanuit Haaze aan NL-Doet 

klus is komen te vervallen. 

Behaald effect: Bovenstaande acties en behaalde resultaten, hebben geleid tot:  

• Individuele gesprekken met jongeren en daarbij bijhorende trajecten en/of 

eventuele doorverwijzingen richting individueel jongerenwerker in sommige 

gevallen in samenwerking met CJG. 

• Gedragsveranderingen (bijvoorbeeld vermindering risicogedrag, drugs gebruik 

en pesterijen) 

• Contact met ouders, gezinnen bevorderd en hen versterkt met opvoedkundige 

tips. 
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• Contact met buurtbewoners bevorderd. 

• Talentontwikkeling bevorderd middels verschillende (creatieve/sportieve/basale) 

activiteiten. 

• Conflictsituaties binnen groepscultuur vermeden of opgelost.  

• Trends en ontwikkelingen gesignaleerd en doorverwezen richting JOES en/of 

opgepakt en omgezet in voorlichting en themabijeenkomsten. 

• Bekendheid en animo van het J.C. Haaze is nog steeds groeiende. Veelal komen 

ouders van de jongste jeugdigen, de eerste keer even mee om kennis te maken 

met het jongerencentrum en de beroepskrachten. Tot zoverre uit zich dit in 

positieve berichten.  

Kengetallen:  

Aantal participanten J.C. Haaze: Daggemiddelde gedurende de opening in de periode zonder maatregelen 

tussen de 20 en (maximaal) 30 jongeren. Tijdens de periode van openstelling met 

verscherpte maatregelen gewerkt met inschrijving. De reguliere inloop kwam 

grotendeels te vervallen. 

Aantal bijeenkomsten 2x  per week, maandag en woensdag van 15.00u-17.30u en 19.30-22.00u. Tijdens 

activiteiten en zomerperiode  hanteerde we ruimere openingstijden.  

Aantal vrijwilligers 1 HBO stagiaire Social Work  

1 vrijwilliger 
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Project: Inloop  J.C. Talenthouse 
Doelgroep: Jongeren (12 t/m 25jaar) 

Projectomschrijving: Zoals eerder benoemd wordt het accommodatie gebonden jongerenwerk 
vormgegeven door twee jongerencentra in de Gemeente Echt-Susteren. 
Beide jongerencentra streven het zelfde doel na, met elk hun eigen 
karakteristieke eigenschappen.  
Talenthouse heeft meerdere ruimten ter beschikking (ontmoetingsruimte, 
keuken, gesprekskamer/kantoor, meidenkamer, muziekstudio en ruime 
dans/activiteitenruimte) en is meer ingericht op het aanbieden van 
diverse activiteiten aan verschillende jongeren. Door de nabijheid van het 
Connect College trekt het voornamelijk schoolgaande jongeren aan en 
wordt Talenthouse betrokken bij diverse lesprogramma’s zoals 
mentoruren en Talenttijd. Daarnaast bezoeken enkele AZC-
jongeren/statushouders en straatjongeren ook het jongerencentrum.  
De diversiteit van jongeren en de inzet van diverse ruimten zorgt ervoor 
dat er verschillende activiteiten voor diverse doelgroepen tijdens 
openstelling kunnen plaatsvinden. Het accent ligt daardoor meer op 
talentontwikkeling. Jongeren worden gestimuleerd om binnen het 
jongerencentrum zelf activiteiten te organiseren (voor en door jongeren). 
Zij worden in hun kracht gezet en leren hierdoor vaardigheden aan die van 
belang zijn om in een later stadia volwaardig te kunnen deelnemen aan de 
maatschappij.  
Centraal voor beide jongerencentra staat dat jongeren de mogelijkheid om 
elkaar een aantal momenten in de week te ontmoeten in het 
jongerencentrum onder begeleiding van een jongerenwerker. Door het 
vaste karakter van het jongerencentrum, 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.  
Naast dat jongeren elkaar in het jongerencentrum kunnen ontmoeten, 
worden er samen met de jongeren preventie-activiteiten georganiseerd 
die de jongeren kunnen motiveren tot ander (positief) gedrag. In het 
jongerencentrum is er een nauwe samenwerking met zowel de ambulant- 
als de individueel jongerenwerker die met regelmaat het 
jongerencentrum bezoeken. Door dit netwerk en intensieve informatie-
uitwisseling wordt de werkwijze en het resultaat enorm versterkt. 

Doel en opdracht: Accommodatiegebonden jongerenwerk 

• Het creëren van een veilige en laagdrempelige voorziening waar 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten en contacten kunnen 
onderhouden; 

• Organiseren van activiteiten met en voor jongeren om talenten te 
ontwikkelen die aansluiten bij eigen interesses, te denken valt aan 
sport, spel en culturele activiteiten; 

• Het signaleren en katalyseren van ontwikkelingen middels 
informatieve/adviserende gesprekken.  

• Het exploiteren en beheren van de jongerencentra. Evt. ruimte 
bieden aan buurtbewoners voor activiteiten te organiseren in de 
jongerencentra. 

 
Door RIVM-maatregelen COVID-19 waren de deuren gesloten van 16 
maart t/m 7 juni en van 16 december tot 31 december, voor zowel 
jongeren als huurders. Vanuit Talenthouse is wekelijkse contact gehouden 
met de doelgroep middels Whatsapp/Social media. Gedurende de 
(na)zomer is het jongerencentrum opengebleven, wegens wegvallen van 
vakantieplannen en afgelasten evenementen. De openstelling werd de 
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hele periode ingezet om een vangnet te bieden voor jongeren en om te 
zorgen voor sociale ontmoeting met en voor de jongerenen. 
Vanaf november is de inloop kwamen aangescherpte maatregelen. 
Middels het aanbieden van een activiteitenprogramma met 
inschrijving/aanmelding werd het toch mogelijk om gecontroleerd 
wekelijks bezoekers ontvangen, waarbij rekening is gehouden met de 
diverse leeftijden en de bijbehorende maatregelen. Door de meerdere 
ruimten in Talenthouse was het mogelijk om diverse jongeren(groepen) te 
ontvangen en activiteiten voort te zetten. 

•  

Gepleegde acties: Aanbodgerichte activiteiten: 

Naast de wekelijkse openstelling met vaste activiteiten en mogelijkheden 
van de diverse ruimten in Talenthouse zijn er in de volgende activiteiten 
en acties gepleegd; 

• Om in contact te blijven met jongeren en hen te blijven activeren en 

stimuleren biedt het jongerencentrum vanaf medio april wekelijks 

meerdere challenges aan via Facebook en Instagram. Hierin vindt 

tevens afstemming plaats met de sectie lichamelijke opvoeding van 

het Connect College om elkaar aan te vullen. 

• De dansstudio is voorzien van een professionele dansspiegel. De zaal 

is verder gerenoveerd en aangepast aan de anderhalve meter 

maatregel. 

• De mogelijkheden van de meidenkamer zijn verruimt (TV, Beamer en 

zitgelegenheden) en er is een speciale meideninloop moment. Zie 

meidenwerk voor verdere uitleg. 

• I.s.m de Werkplaats en enkele jongeren is het nu mogelijk om de 

pooltafel om te bouwen naar een pingpongtafel. 

• Het buitenterrein van Talenthouse is aangepast om jongeren te 

stimuleren zich ook in de buitenlucht te bevinden (i.v.m. 

verspreidingspreventie COVID-19). Zo is er een buitenzitplaats 

gecreëerd, samen met enkele handige jongeren. Tevens  zijn er 

voetbaldoelen aangeschaft.  

• Ter afsluiting van de zomervakantie is er een ‘Outside Late Night 

editie’ geweest in het jongerencentrum, waarbij alle activiteiten 

(playstation, tafeltennis, dart, tafelvoetbal, etc.) op het buitenterrein 

van Talenthouse plaatsgevonden tot 23:00 uur. 

• FIFA  Duo toernooi 16 t/m 23 jaar: tweetallen konden zich midden 

november vooraf aanmelden om deel te kunnen nemen aan het FIFA 

Playstation voetbaltoernooi. Zowel in het jongerencentrum 

Talenthouse te Echt als in jongerencentrum Haaze te Susteren namen 

tweetallen het op tegen andere leeftijdsgenoten. Meer hierover staat 

beschreven bij J.C. Haaze. 

 

Talentontwikkeling: 

• Muziekstudio trekt steeds meer diverse gebruikers aan t.o.v. 

voorgaande jaren. Sinds februari is gekozen voor een 

reserveringssysteem, zodat iedereen voldoende studio tijd kan 

krijgen.  

• Open danslessen: ruimte geboden aan een jongere om danslessen te 

leren verzorgen en ervaring op te doen ter voorbereiding van haar 

vervolgstudie. Zij krijgt coaching over andere dansstijlen waarin zij 

zich nog wil verdiepen van de aanwezige jongerenwerker. Zij zoekt 

haar eigen leerlingen en verzorgt wekelijks haar lessen. Gedurende de 
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sluiting van het jongerencentrum door de RIVM maatregelen is 

besloten om de lessen tijdelijk te stoppen. 

• Vrijwilliger van Talenthouse blijft actief in het bijstaan en 

ondersteunen van de reguliere en onderhoudsmatige activiteiten. 

 

Connect College: 

Dit jaar is er veelvuldig samengewerkt met het Connect College: 

• Talenthouse heeft  een actieve bijdrage gehad aan de invulling van de 

open dag van het Connect College, waarbij de huidige brugklassers 

die bezoeker zijn van Talenthouse de nieuwe brugklassers kennis 

hebben laten maken met het jongerencentrum.  

• Talenthouse is ingezet voor de lessen van TalentTijd voor de 

brugklassen en de tweedejaars. TalentTijd geeft scholieren de 

mogelijkheid om (creatieve) keuzevakken te volgen. Gekozen is voor 

Superwoman (meidenwerk), graffiti-, dans- en rap/zangworkshops. 

• Talenthouse heeft voor alle brugklassen van het Connect College van 

alle niveaus gastlessen verzorgd rondom mediawijsheid en 

telefoongebruik met thema’s rondom privacy, cyberpesten en 

sexting. 

• Talenthouse i.s.m. het CJG een empowerment les gegeven aan een 

brugklas, waarbij de klassensfeer niet optimaal was. Er is een 

terugkom bijeenkomst geweest, waarbij de klassensfeer verbeterd is. 

 

Jongereninformatiepunt:  

• Vindplaats voor de Jongerencoach en Ambulant Jongerenwerkers. 

• Tussen de openingstijdens door en in het online contact zijn diverse 

gesprekken gevoerd met jongeren. Thema’s liggen voornamelijk 

rondom thuissituatie en school. Daar waar mogelijk zijn jongeren 

doorverwezen naar individueel Jongerenwerker of CJG. 

• Bijdrage geleverd aan de onderwijsdag voor leerkrachten (SOML) 

waar een van de jongerenwerkers van Talenthouse samen met het 

CJG een workshop gegeven heeft rondom pestgedrag. 

 

Multifunctioneel gebruik gebouw (participatiemaatschappij): 

Het gebouw wordt naast het jongerenwerk gebruik door andere 

initiatieven, waaronder: 

• Talent Kids Echt, Stichting Brein Trein en de Werkplaats zijn tot en 
met de zomervakantie gesloten geweest i.v.m. de maatregelen.  

• New Kids Roosteren is een carnavaleske dansgroep maar heeft door 
de maatregelen geen oefenruimte, aangezien zij in een kroegruimte 
normaliter hun trainingen laten plaats vinden. Talenthouse heeft hun 
voorzien van een tijdelijke ruimte om hun trainingen voort te zetten 
zolang de maatregelen dit toe hebben gestaan.  

• De voedselbank is gedurende de periode juni – augustus verplaats 

van locatie Chatelainplein naar Talenthouse i.v.m. de maatregelen. 

Vrijwilliger Talenthouse heeft hier ondersteuning in geboden. 

• Repair Café Echt: Elke laatste zaterdag van de maand zijn er gratis 
bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Het doel is leren 
zelf repareren. I.v.m. de maatregelen zijn alleen de reparateurs 
aanwezig en kunnen bewoners hun defecte apparatuur afgeven. Deze 
worden thuis afgeleverd na de reparatie.  

• Meerdere malen voorlichtingslocatie geweest voor de thema-avond 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin en Vincent van Gogh Instituut. 
Zowel fysieke als online zijn hier avonden verzorgt, met de 
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jongerenwerker als (gast)spreker. 
 

Onderzoeken kansen gezamenlijke activiteiten in de wijk: 

• Talenthouse heeft twee stagiaires succesvol mogen begeleiden. Een 

van de twee is afgestudeerd met een scriptie rondom het onderwerp 

‘seksuele gezondheid en relationele & seksuele vorming van 

jongeren’. De andere heeft het tweede leerjaar behaald. 

• Medewerker Talenthouse is door het Summa College en Fontys Hoge 

Scholen, beide in Eindhoven, gevraagd om online gastlessen te 

verzorgen aan studenten omtrent het preventief werken, 

jongerenwerk en het puberbrein. 

• De cultuurcoach van Menswel is enkele uren in de week aanwezig in 

Talenthouse en onderzoekt de mogelijkheden om culturele 

activiteiten plaats te laten vinden in en vanuit het jongerencentrum. 

Behaald effect Bovenstaande acties en behaalde resultaten, hebben geleid tot:  

• Individuele gesprekken met jongeren gevoerd en daar waar nodig 

doorverwezen naar individueel jongerenwerker/CJG. 

• Weerbaarheid en zelfstandigheid bij jongeren bevorderd  

• Jongeren maakten hun problemen kenbaar en weten het 

jongerenwerk te vinden. 

• Nieuwe doelgroepen aangeboord door de diverse 

samenwerkingsverbanden. 

• Contact met ouders, gezinnen en buurtbewoners bevorderd. Ouders 

komen met (opvoed)vragen naar Talenthouse. 

• Talentontwikkeling bevorderd middels verschillende 

(creatieve/sportieve/muzikale/basale) activiteiten. 

• Conflictsituaties binnen groepscultuur vermeden of opgelost (veelal 

pesterijen en sociaal gedrag/groepsdruk).  

• Trends en ontwikkelingen gesignaleerd en doorverwezen richting 

CJG/Connect College en/of zelf opgepakt en omgezet de eerder 

genoemde activiteiten.  

• Samenwerking rondom activiteiten met Connect College  

• Pand voor diverse gebruikers opengesteld 

Kengetallen:  

Aantal participanten J.C. Talenthouse: Daggemiddelde gedurende de opening in de periode 

zonder maatregelen tussen de 20 en (maximaal) 30 jongeren. Tijdens de 

periode van openstelling met verscherpte maatregelen gewerkt met 

inschrijving. De reguliere inloop kwam grotendeels te vervallen. 

Aantal bijeenkomsten 2x  per week, dinsdag en donderdag van 15.00-17.30u en 19.00-21.30u. 

Tijdens activiteiten en zomerperiode  hanteerde we ruimere 

openingstijden. 

Aantal vrijwilligers 2 HBO social work stagiaires, 1 vrijwilliger 
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Project: Schooljongerenwerk  
Doelgroep: Alle leerlingen van het Connect College 

Projectomschrijving: De jongerenwerker is op school laagdrempelig aanspreekbaar voor leerlingen 

en alle partijen die met de leerlingen te maken hebben. Bij het jongerenwerk 

kunnen leerlingen hun verhaal kwijt zonder dat het direct gevolgen heeft. Het 

jongerenwerk luistert, geeft tips, geeft handvatten voor het versterken van de 

eigen kracht. 

Daarnaast geeft het jongerenwerk invulling aan de samenwerking tussen 

Connect College, CJG en Menswel. Het jongerenwerk kan op school een 

ondersteunende factor zijn voor het onderwijspersoneel en/of zorgpersoneel, 

in het vroegtijdig (h)erkennen van problemen en op een aanpak die aansluit 

bij de verscheidene jeugdculturen. 

Verder ontwikkelt de driehoek van school, CJG, jongerenwerk preventieve 

themaprogramma's, berustend op de veel voorkomende 

problematieken/items.  

Doel en opdracht: Schooljongerenwerk  

• Preventief aanwezig zijn op het Connect College, tijdens of na schooltijd. 
Informatie en advies verstrekken over onderwerpen die belangrijk en/of 
actueel zijn, te denken valt aan bijbaantjes, social media, genotmiddelen, 
maatschappelijke stage, etc.  

• Invulling geven aan de driehoeks samenwerking Connect College – CJG – 
Menswel. In deze samenwerking worden strategieën rondom 
zorgwekkende leerlingen gemaakt en (zoveel mogelijk in de 0e lijn) 
uitgezet. Mogelijke interventies zijn het uitvoeren van 
voorlichtingsprogramma’s en het periodiek verzorgen van workshops 
tijdens lessen b.v. sociale vaardigheden. 

• Preventief duurzaam contact opbouwen met zorgwekkende  jongeren. 

Gepleegde acties: Vanwege Corona is de fysieke inzet veel minder geweest, veel leerlingen zijn 

niet op school te vinden tijdens de Lockdown. Veel meer contact met 

jongeren buiten school en via Social media. 

 

• Over het algemeen wordt er vier maal per week bezoek gebracht aan het 

Connect College.  

• Het Connect College biedt de mogelijkheid om jongeren individueel te 

spreken tijdens schooltijd, indien het dringend is of niet op andere tijden 

buiten school lukt. De contacten met het Connect College zijn erg goed en 

het jongerenwerk wordt dan ook veelvuldig betrokken bij zaken die 

spelen rondom jongeren die voor onrust zorgen bij zowel de klas als 

individuen. 

 

De volgende activiteiten hebben plaats gevonden: 

• Jongeren bezocht tijdens pauze momenten en met name individuele 

gesprekken gevoerd. Het jongerenwerk werkt nauw samen met het 

Connect College, wordt actief betrokken bij problemen en individuen 

waar zorgen om zijn. Het jongerenwerk heeft de mogelijkheid om 

jongeren uit de lessen op te pikken om er individueel motiverende 

gesprekken mee te voeren.  

• Diverse (ZAT) overleggen gehad met leerkrachten en de zorg coördinator 

en conrector over individuen die worden begeleidt door het 

Jongerenwerk. 

• Diverse overleggen gevoerd met Leerplicht. 

• Thema’s besproken als pesten, sexting, drugs en ruzies met 
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leeftijdgenoten en andere alledaagse thema´s over zaken die zich hebben 

voorgedaan waaronder ook Corona en wat dit met jongeren doet. 

• Lessenreeks aangeboden voor 1e en 2e jaar leerlingen in de TalentTijd 

lessen. Lessen hebben de focus op talentontwikkeling van de meiden.  

• Aandacht voor pesten in een groep van meiden. Samen met politie zijn 

acties uitgezet om zicht te krijgen op deze problematieken. Er is 

vervolgens samen met docenten en ouders individueel een traject 

opgestart. 

• De contactmomenten vinden zowel plaats binnen schooltijden als 

daarbuiten. Met name buiten schooltijd wordt veel contact onderhouden 

via Social media. 

Behaald effect: • Jongerenwerk leert in een vroeg stadium jongeren kennen waardoor er 
preventief contact wordt gelegd met potentiële doelgroep voor het 
jongerenwerk.  

• Leerlingen en ouders hebben inzicht in hun problematiek en hebben hun 
handelingsrepertoire uitgebreid waardoor ze zelfstandig verder kunnen. 

• Docenten voelen zich gesteund en kunnen ook hun handelingsrepertoire 
uitbreiden. 

• Waar nodig zijn de leerling en/of ouders doorverwezen naar het ZAT voor 
zorg. 

• Er is een solide samenwerkingsverband 

Kengetallen:  

Aantal participanten  

Maand Aantal unieke jongeren Aantal bestaande jongeren 

Periode  1 24 93 

Periode  2 3 3 

Periode  3 15 25 

Totaal 42 121 
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Project: Meidenwerk 
Doelgroep: Meisjes (12 t/m 18 jaar) 

Projectomschrijving: Binnen het meidenwerk wordt er voornamelijk ingezet op het weerbaar 
maken van (kwetsbare) meiden. De doelstelling is om door de inzet van het 
meidenwerk enerzijds meiden te empoweren en anderzijds vroegtijdig te 
signaleren of er sprake is van problematiek al dan niet in ontwikkeling. 
Meidenwerk werkt individueel en in groepsverband. In groepsverband wordt 
o.a. de methodiek Superwoman ingezet.  
Thema’s die bij het meidenwerk naar voren komen zijn: 

 keuzes maken omtrent toekomstperspectief 
 hoe sta ik in relaties/vriendschappen 
 hoe stel ik mijn grenzen 
 realistisch durven dromen 
 empowerment 
 zelf leren organiseren en verantwoordelijkheid dragen. 

Doel en opdracht: Het uitvoeren van een programma dat gericht is op de ontwikkeling van de 
jonge meiden tot vrouw. Binnen de methodiek wordt er voornamelijk ingezet 
op het weerbaar maken van jonge meiden (die in kwetsbare situaties 
opgroeien). De doelstelling is om door de inzet van deze methodiek enerzijds 
deze meiden te empoweren en anderzijds vroegtijdig te signaleren of er 
sprake is van problematiek al dan niet in ontwikkeling zodat zij daarbij 
geholpen kunnen worden.  

Gepleegde acties: • Vanwege Corona zijn er veel minder momenten geweest waarop de 

meiden bij het meidenwerk zijn geweest omdat het jongerencentrum 

gesloten moest blijven, het contact is daardoor wat moeilijker verlopen. 

Veel online contact en 1 op 1 waardoor de groepsdynamiek is 

weggevallen en er moeilijk op bepaalde thema’s ingespeeld kon worden. 

• Tijdens de tweede Lockdown is er wel samen met school gekeken naar 

mogelijkheden. School mocht open blijven voor kwetsbare jongeren, de 

jongerenwerker heeft daarom tijdens de Lockdown 4 bijeenkomsten 

kunnen plannen met een aantal meiden op school. Hier hebben we het 

vooral gehad over de Lockdown, de huidige situatie en wat dit met de 

meiden doet.  

• Thema Social media besproken en alles wat hier momenteel op gaande is. 

• Samen eten Samen koken. Er is één kook activiteit georganiseerd. Meiden 

koken en eten samen. Verschillende thema’s komen ter sprake. Tevens 

leren ze om gezond te koken en te eten.  

• Binnen het Connect College word elk jaar een periode (TalentTijd) 

Superwoman aangeboden. 8 weken lang krijgen meiden les in 

empowerment, zelfbeeld, talenten en andere meiden gerelateerde 

thema’s. Dit is een vast deel in het programma waar eerste en 

tweedejaars voor kunnen kiezen. In 2020 hebben twee groepen gebruikt 

gemaakt van deze lessenreeks.  

Behaald effect: • Intensief contact met het Connect College 

• 10 individuele casussen vanuit het Connect College 

• 4 individuele casussen vanuit de jongerencentra 

• Superwoman wordt jaarlijks ingezet binnen TalentTijd Connect College.  

• Meiden hebben binnen jongerencentra en binnen het Connect College 
een meidenwerker om naar toe te gaan met meiden gerelateerde 
problematieken. Zorgt voor meer openheid waardoor sneller doorgepakt 
kan worden wanneer nodig. Meidenwerker fungeert als “buddy”.  

Kengetallen:  

Aantal participanten 30 meiden 
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Project: Jongerencoaching  
Doelgroep: Personen tussen de 12 en 27 jaar met problemen op meerdere leefgebieden die 

zelf niet in staat zijn de omslag naar verantwoordelijk burgerschap te maken en 

veelal zorg mijden. 

Projectomschrijving: Sterk aanhoudend asociaal gedrag van enkele jongeren in de Gemeente Echt-

Susteren leidend tot notoire overlast en criminaliteit, is de aanleiding geweest om 

de problematiek anders aan te pakken. 

Aan risicojongeren die de omslag zelf niet ‘kunnen’ maken en veelal zorg mijden 

wordt een jongerencoach aangehaakt die is gericht op het bereiken van concrete 

doelen bij het oplossen van problemen thuis, op school of werk, in de vrije tijd, 

wonen, geld en dergelijke. 

Bijzonder is het volhardende karakter van het traject. De jongerencoach van 

Menswel volgt en coacht de jongeren (en de contacten met andere instellingen) 

voortdurend. Vooral als het moeilijk wordt en men dreigt het bijltje er bij neer te 

gooien. 

Doel en opdracht: • Een traject Jongerencoaching is geslaagd als de jongere bestaande problemen 

heeft leren oplossen of deze kan hanteren. De jongere heeft geleerd 

zelfstandig keuzes te maken en te functioneren in de huidige maatschappij. 

• Daarnaast het stimuleren van de samenwerking tussen alle partners 

betrokken bij jeugdigen.  

Gepleegde acties: • Vanwege Corona en de Lockdown is er op een andere manier contact gezocht 

met jongeren, vanwege de maatregelen was fysiek contact niet altijd mogelijk 

geweest en is er daardoor ook meer ingezet op digitaal contact. 

• De jongerencoach heeft zeer intensieve contacten onderhouden met 

jongeren.  

• In totaal zijn er 35 jongeren individueel begeleid. 

• De leeftijd van de jongeren bevindt zich hoofdzakelijk tussen de 10-23 jaar 

oud. 

• Van de 35 trajecten in dit jaar zijn er 9 afgesloten en 26 trajecten zijn nog 

actief.  

• Bij de jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar is er vanuit de jongeren niet 

direct een hulpvraag. Vanuit ouders of het netwerk wel, wat maakt dat om 

die reden preventief contact wordt onderhouden met jongeren om een 

werkrelatie op te bouwen en om bij te kunnen sturen in gedrag. 

• De jongeren tussen 17-20 jaar hebben met name hulpvragen in het krijgen 

van structuur in hun leven, wonen, werk en financiën. 

• Een gemiddeld traject duurt tussen 5-16 maanden. 

• De jongerencoach doet wat nodig is om het welzijn van de jongeren te 

bevorderen. De jongerencoach werkt samen met diverse partners en trekt bij 

instanties aan de bel daar waar nodig. 

Behaald effect: • 26% van de jongeren hebben de hulpverlening positief afgesloten en/of de 

doelen bereikt.  

Kengetallen:  

Aantal participanten  35 jongeren ( 45 in 2019) 
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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 en 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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Organisatie gegevens 
Bestuur:  Bestuurssamenstelling per 31 december 2020 

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) 

• Mw. E. Kroezen, Maasbracht (per 16-04-2019) 
 
Ondernemingsraad (OR): 

• Daan Rooijakkers (tot 1-4-2020) 

• Hamed Alam (tot 1-4-2020) 

• Rick Vechel vanaf 1-4-2020 
   

Managementteam: 

• Directie: John Vinclair, Paul Horsmans 

• Welzijnswerk: Terry van der Aa 

• Financiën: Eugenie Mooren  

• Sportaccommodaties en beheer: Roy Kepser 
 
Aantal vrijwilligers 31-12-2020: 198 

 

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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