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Project: Jongerenwerk 
Doelgroep: Jongeren en hun leefomgeving in het publieke domein. 

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

Doel en opdracht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventieve ondersteuning jeugd 
 
De jongerenwerker van Menswel stelt zich als doel om te investeren in jongeren 
zodat zij in staat zijn om op sociaal, fysiek en psychisch gebied te ontwikkelen in 
hun eigen leefomgeving. De focus ligt op ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing 
en opvoeding. De jongerenwerker ondersteund hen bij de ontwikkeling naar 
volwassenheid.  
 
Het jongerenwerk in de gemeente Maasgouw is opgebouwd uit vier pijlers: 

• Ambulant Jongerenwerk; 

• Accommodatiegebonden Jongerenwerk; 

• Preventieve activiteiten; 

• Individuele coaching van jongeren op het Connect College. 
 
Aandachtsgebieden  
Actiepunten voor 2020 zijn: 

• Samen met het CJG uitvoeren van het preventieve Brugtas Project voor de 

groep 8 klassen van het basisonderwijs. 
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• Voorzetten van de gemaakte afspraken in het JONG Maasgouw overleg. 

• Voortzetting Ambulante werk.  

• Verbinding zoeken met JOGG, Iedereen kan Sporten en Gemeente. 

• Mede uitvoering geven aan de gezondheidsnota en preventie alcohol 

gemeente. 

• Voorlichtingsavonden rondom verschillende thema’s indien gewenst. 

• Continuering inloop Piahoeve. 

• Continuering Ambulante werkzaamheden. 

• Samenwerking intensiveren met de verschillende verenigingen in de 

Gemeente Maasgouw.  

• Deelname pilot ‘Overgang 18- 18+ Met minder kaders naar 

meerderjarigheid'. 

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

Gepleegde acties: 

 

1. Ambulant Jongerenwerk: 

 

Jongerenwerk en Corona. Het ambulante contact met jongeren is in dit 

Coronajaar intensief geweest. Het niet in groepjes bijeen mogen komen is voor 

veel jongeren een harde pil om te slikken. Het jongerenwerk heeft getracht met 

hen een vertaalslag van de Coronamaatregelen te maken, waardoor er relatief 

weinig onrust is ontstaan. Buiten het contact op straat is er meer dan anders 

digitaal contact geweest. Jongeren uiten hun frustraties over de lockdown, 

bekeuringen, de verveling, de uitzichtloze situatie, de moeilijke thuissituatie, 

moeite met digitale lessen op school enz.  Dankzij onze goede relatie met 

jongeren zijn er rond de avondklokwoede (jan. 2021) rellen in Maasbracht 

voorkomen. Dat laatste vergde een enorme inzet. 

 

Heel: 

Jarenlang lag de focus op overlastbestrijding in Heel. Hierin zien wij een 

verschuiving. De PIA hoeve wordt minder bezocht omdat de jongeren ouder, 

volwassener en zelfstandiger zijn geworden. Deze missie is geslaagd. Er is nog 

regelmatig proactief contact met de doelgroep opgenomen. Jongeren hebben de 

jongerenwerker benaderd met vragen over werk, opleiding en drugsgebruik. 

 

We zien de doelgroep ook minder bij de sluis in Panheel. Vorig jaar waren er zo 

nu en dan overlastmeldingen. Dit is afgenomen.  

 

Wat betreft de problemen tussen de jongeren van Panheel/Pia en de cliënten van 

St. Anna zijn er geen meldingen meer binnen gekomen.  

Nog steeds zien we cliënten van Sint Anna in de avonduren buiten. Ieder kwartaal 

komt het jongerenwerk en St. Anna bij elkaar om met elkaar wat informatie uit te 

wisselen.   

 

• Individuele begeleiding van jongeren. Circa 10 jongeren hebben in meer of 

mindere mate individuele aandacht genoten van het Jongerenwerk. Hierbij 

valt te denken aan: 

- Hulp bij het zoeken naar werk. 

- Begeleiding naar zorg.  

- Coaching gesprekken. 

- Kleine hulpvragen en/of advies.  

• Informeren, adviseren en horen van buurtbewoners en andere betrokken 
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inzake overlastmeldingen. 

• Zichtbare terugloop in het aantal overlastmeldingen.  
 

Linne: 

Uit Linne komen nog steeds nauwelijks meldingen binnen. Het Jongerenwerk 

heeft daar goede contacten met buurtbewoners. Hierdoor kan er snel doorgepakt 

worden bij eventuele meldingen, deze jongeren zijn goed aanspreekbaar en aan 

te sturen. We hebben de locaties wekelijks bezocht tijdens onze ambulante 

routes.  

 

Gedurende de zomer zijn er een aantal meldingen geweest bij de schutterij in 

Linne. Buurtbewoners hadden overlast van jongeren die met de auto over het 

veld reden en de muziek hard hadden staan. We verwachten dat deze plek bij 

goed weer blijvend wordt bezocht. 

 

• Ongeveer 20 jongeren zijn bereikt door het Ambulant Jongerenwerk. 

• Wekelijks ambulant aanwezig. 

 

Beegden: 

De kiosk in Beegden blijft een plek waar geregeld jongeren samen komen. 

Omwonende geven aan dat er nauwelijks sprake is van overlast maar dat er wel 

geregeld jeugd tot laat aanwezig is. Het Jongerenwerk heeft de jongeren goed in 

beeld en hen meermalen aangesproken.  

 

Net als andere kernen blijven we preventief deze locaties bezoeken om het 

behaalde resultaat te behouden.  

 

• Ongeveer 15 jongeren zijn bereikt door het Jongerenwerk. 

• Twee Wekelijks Ambulant aanwezig. 

 
Wessem: 

In Wessem zijn er voornamelijk problemen geweest met de naleving van de 

Corona-maatregelen. Aan het begin van het jaar hebben een aantal jongeren, 

volgens hen onterecht, een boete gekregen. Er is gepoogd, middels gesprekken, 

om de partijen bij elkaar te brengen: politie, jongeren en ouders. De situatie is 

nog niet opgelost omdat men het idee heeft dat de politie extra op hen let. Door 

in gesprek te gaan met jongeren en ouders hebben wij beelden gekregen van de 

situatie en fungeren wij als luisterend oor. We zien de jongeren gemiddeld 1x per 

week.  

 

Opgevallen is dat de jongeren uit Wessem omgaan met jongeren uit Ittervoort. Er 

is contact gelegd met het jongerenwerk aldaar met de intentie elkaar te 

versterken. Een voorbeeld van de samenwerking is de realisatie van een JOP in 

Ittervoort.  

 

Het jongerenwerk wil in 2021 samen met de jongeren uit Wessem een activiteit 

opzetten nadat de Lockdown voorbij is. Een voorbeeld hiervan is een 

zaalvoetbalactiviteit.  

 

• Wekelijks ambulant aanwezig. 
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• Ongeveer 15 jongeren bereikt door het Jongerenwerk. 

• Intensieve individuele contacten. 

• Goede contacten met de buurtbewoners 

• Het peilen van behoefte voor een buurtcentrum voor jeugd 

 
Maasbracht: 

Gedurende 2020 is er geregeld sprake geweest van overlast bij de sporthal in 

Maasbracht. Er is een incident geweest waarbij een aantal jongeren fysiek en 

verbaal geweld hebben vertoond naar de beheerders van de sporthal. 

Jongerenwerk is gevraagd om hierin te bemiddelen. Er is vervolgens contact 

gezocht met de jongeren om een gesprek te arrangeren tussen hen en de 

beheerders. De jongeren willen dit niet, omdat zij volgens hen in hun recht staan. 

Het ongenoegen sleept verder. In 2021 volgt wederom een gesprek tussen 

jongerenwerk en beheerders. We zijn goed in contact met de jongeren, zodat er 

wellicht toch nog een gesprek kan plaatsvinden tussen jongeren en beheerders.  
 

De overlastgevende groep in Maasbracht is blijven bestaan. Er is regelmatig 

crimineel gedrag vertoont. Denk hierbij aan vernielingen, vermoedens van 

dealen, diefstal en geweld. Het jongerenwerk heeft intensief contact gehad met 

de groep. We hebben veel contact gehad met CJG en politie. Jongerenwerk heeft 

veel tijd gestopt in het voeren van individuele gesprekken met deze jongeren. 

 

Vanuit deze signalen is gezocht naar een positieve daginvulling voor de groep. We 

zijn begonnen met een jongereninloop bij de Spil in Maasbracht gedurende de 

zomer. We zien veel animo bij jongeren, ook bij jongeren die nog niet in beeld 

waren; ze klussen mee en er is een groepsapp aangemaakt, waarin de jongeren 

(steeds vaker) zelf aangeven wanneer zij weer naar de Spil kunnen komen. Ook 

zijn er vrijwilligers voor de inloopavonden geworven. Helaas is door Corona de 

inloop nog niet in zijn geheel van de grond gekomen.  

 

Verder zijn er door het jongerenwerk een groep jongeren uit Echt-Susteren en 

Maasbracht geactiveerd tot positieve daginvulling en gezond leven. Na 

brainstorm wilde men graag op het veld tegen andere clubs voetballen. In de 

zoektocht naar een geschikte club is uiteindelijk een goede samenwerking met de 

voetbalclub MBC Maasgracht gestart. Vervolgens zijn zij (in totaal 16) lid 

geworden van de desbetreffende club. Dit waren voornamelijk jongeren die 

normaal gesproken geen binding hebben met het verenigingsleven. Door deze 

succeservaring zijn sommige van deze groep zelfs vrijwilliger geworden. Meerdere 

van de jongeren hebben aangeven dat  het voetballen structuur geeft in hun 

dagelijkse vrijetijdsbesteding. 
 

Ongeveer 36 jongeren bereikt door het Jongerenwerk. 

• Wekelijks ambulant aanwezig. 

•  Veel overlastmeldingen. 

 

Ohé en Laak: 

In Ohé en Laak heeft het jongerenwerk geen acties weggezet. Er is geen 

aanleiding geweest tot inzet. Wel wordt het dorp met name in de zomermaanden 

beperkt bezocht door het jongerenwerk om op straat in contact te komen met de 

aanwezige jeugd. 
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• Maandelijks ambulant bezocht. 

• Geen overlastmeldingen. 

 

Thorn: 

In Thorn is het gedurende 2020 rustig geweest. Er zijn niet veel jongeren gezien.  

• Jeugd aangesproken op hun gedragingen om en nabij het Dorpsplein en 

dagstrand. 

• Locatie tweewekelijks ambulant bezocht.  

 
Stevensweert: 

Enkele jongeren van Stevensweert komen we tegen in andere kernen. Deze 

worden individueel begeleid door het jongerenwerk.  

Er zijn verder geen nieuwe meldingen binnen gekomen vanuit Stevensweert. 
 

2. Accommodatiegebonden jongerenwerk 

 

De Piahoeve is open geweest tot aan de eerste lockdown. Hier hebben we een 

5tal jongeren bereikt. De focus lag hierna op de Spil in Maasbracht. Binnen het 

Accommodatiegebonden jongerenwerk doen we de volgende dingen: 

 

• Individuele begeleiding van jongeren.  

• Informeren en horen van buurtbewoners, verenigingen en andere betrokken 

inzake overlastmeldingen. 

• Gemiddeld 2X per week Ambulant aanwezig in de openbare ruimte.   

• Veel individuele coaching en sturing waardoor het jongerenwerk kleine 

problemen tijdig signaleert en daardoor klein kan houden zonder dat deze 

uitmond in een langdurige zorgvraag.   

• Laagdrempelige activiteiten. 

• Extra inzet en aandacht voor het drugsgebruik onder de jongeren zoals veel 

gesprekken en het doorsturen en volgen van individuele jongeren die wel 

verdere hulpverlening nodig hadden.  

 

3. Preventieve activiteiten: 

 

JONG Maasgouw overleg: 

Er wordt deelgenomen aan het JONG Maasgouw overleg met de intentie hoe we 

met partners ons gezamenlijk kunnen inzetten voor jongeren en waar krachten 

gebundeld kunnen worden.  

 

Veiligheidshuis: 

Individuele jongeren, alsook de jeugdgroep in Maasbracht zijn besproken in het 

Veiligheidshuis, jongerenwerk wordt nauw betrokken bij deze overleggen. 

 

Preventieoverleg Jeugd: 

Het jongerenwerk is, net als andere participanten, onderdeel van het 

preventieoverleg jeugd waarvan de Gemeente optreed als voorzitter.   

 

Brugtas Project: 

In 2020 is er éénmaal het brugtasproject uitgevoerd. Corona maakte verdere 

uitrol onmogelijk. 
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ZIP Jeugd: 

Vanuit MLO is er in februari een plan van aanpak ZIP Jeugd geformuleerd voor de 

MERR gemeenten. Menswel heeft in een notitie de lokale vertaalslag 

weergegeven. Volgens afspraak vindt de uitrol van het ZIP plaats in 2021. 

 

Preventieoverleg Jeugd Midden-Limburg 

Menswel participeert in het preventieoverleg Jeugd Midden-Limburg. Zij maakt 
deel uit van het actieprogramma ‘Maak jij het verschil voor een kind’. Het betreft 
een campagne met tips en informatie voor iedereen die regelmatig te maken 
heeft met jongeren tussen 0 en 23 jaar. Docenten, trainers en vrijwilligers, familie 
en buren. De campagne heeft gedurende de Coronatijd vooral digitaal 
plaatsgevonden, waardoor geplande trainingen en andere activiteiten zijn 
uitgesteld tot na de lockdown. 
 

1. Individuele coaching  

 

Er zijn 3 individuele trajecten gestart. Deze zijn via het Connect College bij het 

jongerenwerk terecht gekomen.  

 

In samenwerking met het Connect college zijn er diverse gastlessen geweest 

rondom Talenttijd in Talenthouse Echt, waar scholieren van de brugklas en van 

het tweede jaar creatieve vakken kunnen kiezen gedurende enkele weken. In ok-

tober/november hebben er 15 meiden (ook uit Maasbracht) deelgenomen aan 

een reeks van 8 lessen Superwoman. Deze lessen zijn gericht op het vergroten 

van de eigenwaarde en het werken aan een positief zelfbeeld. Door middel van 

leuke activiteiten maken ze kennis met verschillende relevante thema’s die aan-

sluiten bij hun leefwereld. Deze lessen staan elke keer in het teken van een ander 

thema. Deze worden gegeven door de vrouwelijke jongerenwerker en er wordt 

tussen de opdrachten door dieper ingegaan op persoonlijke verhalen. 

 

Deelname pilot Brugproject ‘Overgang 18- 18+ Met minder kaders naar meerder-

jarigheid'. In het vierde kwartaal van dit jaar zijn de 6 deelnemende partijen op 

uitnodiging van de gemeente Maasgouw en Echt-Susteren digitaal bijeengeko-

men om invulling te geven aan de pilot. De deelnemende partijen hebben hun 

medewerking toegezegd waarna Menswel het initiatief heeft genomen om de 

verdere uitwerking te coördineren. In 2021 zal de pilot gestalte krijgen.  

Aandachtspunten 
2021: 

 

 • Ambulante focus op de overlastgevende groep in de regio Maasbracht.  

• Uitvoeren van het preventieve Brugtas Project voor de groep 8 klassen van 

het basisonderwijs. 

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

• Afbouw Pia-Hoeve. Heropening van jongeren inloopavond in de Spil. 

• Focus op integraal werken.  

• Uitvoering pilot Brugproject ‘Overgang 18- 18+ Met minder kaders naar 

meerderjarigheid' 

• ZIP jeugd: realisatie JSP en maatjesproject jongeren voor jongeren. 
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Combinatiefunctie Sport 
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Project: Kwaliteitsimpuls basisonderwijs 
Doelgroep: Basisscholen en hun leerlingen en leerkrachten 

Projectomschrijving: Gedurende het gehele schooljaar worden op de basisscholen vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs ingezet. 

Doel en opdracht: • Begeleiden/ ondersteunen / coachen van leerkrachten tijdens de lessen be-

wegingsonderwijs. 

• 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. 

Gepleegde acties: • Jaarplanning gemaakt voor het bewegingsonderwijs. 

• 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. 

• Week van de opvoeding.  

• Sport & beweegteam heeft in de 1ste lockdown diverse beweegfilmpjes ge-

maakt welke op YouTube te zien zijn: https://www.youtube.com/chan-

nel/UC0MX7ry8KAs7M4wCavkBQ5w  

• Gymlessen op speelplaats omdat accommodaties gesloten zijn  door Corona. 

• Vragenlijst evaluatie combinatiefunctionaris sport & cultuur. 

• Aanschaf boogschietmaterialen voor nieuw aanbod in bewegingsonderwijs. 

• Door Corona is komen te vervallen: themalessen i.s.m. verenigingen en JOGG 

en ondersteuning bij de Koningsspelen. In plaats daarvan is er materiaal aan-

geschaft ter bevordering van nog meer speelplezier op de speelplaats. De 

buitenspeeltas bestaat uit verschillende ballen voor diverse spelen en lintjes.  
Behaald effect: Kwaliteitsbijdrage voor het bewegingsonderwijs. Leerkrachten zijn beter 

toegerust in het verzorgen van bewegingsonderwijs afgestemd op de methode en 
schoolwerkplan. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 9 basisscholen 

Aantal 
contactmomenten 

660  lesuren (excl. voorbereiding, reistijd e.d.) i.v.m. Corona zijn niet alle lessen 
door kunnen gaan. 

Basisscholen Dagen  Tijdstip 

t Breerke Maandag / vanaf januari tot juli 9.15-11.30 / 8.45 -11.00 

De Maasparel Vrijdag 13.15-14.35 / 12.45-14.15 

St. Medardus Woensdag  11.00-12.15 

De Toermalijn  Dinsdag tot juli / vanaf aug. 
  

8.45-10.15 en 10.30-11.15u / 8.45 -10.15 en 
12.45-14.15  

De Triangel Donderdag  12.30-14.30 

St. Martinus Meeste uren zijn naar de Sleye 
Op projectbasis 10 weken/ vanaf aug. 

20 uur / 1x per 2 weken  

De Sleye Donderdag tot juli/ Dinsdag 8.30-11.30 / 13.00-15.00 

Koningsspil Woensdag  8.30-10.00 

De Maaskei Dinsdag t/m juli 2020 12.00-14.15 

https://www.youtube.com/channel/UC0MX7ry8KAs7M4wCavkBQ5w
https://www.youtube.com/channel/UC0MX7ry8KAs7M4wCavkBQ5w
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Project: Naschoolse- en vakantieactiviteiten  
Doelgroep: Basisschoolkinderen 

Basisschoolkinderen en ouders /verzorgers  

Projectomschrijving: De sportinstuiven, samen sporten en naschoolse sport opvang hebben een 
gevarieerd thematisch aanbod. 

Doel en opdracht: 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: Kies voor sport: i.s.m. BC Maasdroppers, HV LimMid, LTV Park E9 samen met TTA 
tennisschool, Anytime fitness en JOGG, GV Heel 3n Fysio+. 

• Kies voor sport 3 januari Maasbracht 

• Carnavalsvakantie sport en spel 28 februari 

• 23 september Nationale Sportweek activiteit in Wessem  

• 10 juni Buitenspeeldag Stevensweert (afgelast) 

• Verenigingen gaan bezoeken tijdens corona tijd, buiten lesgeven 

• Springspektakel 19 oktober (afgelast) 

• Kerstactiviteit 22 december (afgelast)  
Behaald effect Sportstimulering en bevorderen van een gezonde leefstijl. 

Kengetallen:  

Aantal participanten Kies voor Sport 3 januari Maasbracht 35 deelnemers   
Carnavalsvakantie sport en spel afgelast 
Nationale Sportweek activiteit in Wessem 4 deelnemers  
Buitenspeeldag 0 deelnemers / afgelast corona 
Springspektakel 90 aanmeldingen / afgelast corona 
Kerstactiviteit afgelast corona 

Aantal bijeenkomsten 1/1/1/1/1/1 

 

Project SportAnalytk  
Doelgroep: Basisschoolkinderen groep 6 t/m 8 

Projectomschrijving: Een leven lang sporten. Wat is hier o.a. voor nodig. Hoe vind je de juiste sport 

voor een kind. SportAnalytik heeft een test ontwikkeld waarbij de unieke talen-

ten van ieder een kind gekoppeld worden aan een passende sport die voor een 

leven vol sport en beweeg plezier staat. 

Doel en opdracht: SportAnalytik bestaat uit negen Sporttesten. Aan de hand van hun lichaams-

bouw, fysieke eigenschappen zoals coördinatie, snelheid, kracht en uithoudings-

vermogen maar ook hun tactische vaardigheden wordt het talent ontdekt. Voor 

elk kind is een individuele beoordeling (Sport en Talent rapport) en vergelijken 

deze met de individuele vereisten van de verschillende sporten. Het unieke 

sporttalent van elk kind een rapport met enerzijds een overzicht van de resulta-

ten van de verschillende testen en anderzijds een overzicht van de sporten die 

het beste bij hem of haar past. 

Gepleegde acties: • Afname SportAnalytik Stevensweert 18 november. 

Behaald effect • Inzicht in het sporttalent en de resultaten van de test. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 5 aanmeldingen  

Aantal bijeenkomsten 1 

 
 

 



13 
Jaarverslag Maasgouw 2020 

 
 

Project: Nationale Sportweek KAM Sport Special  

Doelgroep: Groep 1 t/m groep 8 

Projectomschrijving: Tijdens Nationale Sportweek van 18 t/m 27 september kunnen kinderen deelne-

men aan de gratis proefles of kennismakingsles bij sportverenigingen /sportaan-

bieders.  

Doel en opdracht: • 1ste uitgave van de KAM Sport Special 

• Laagdrempelig aanbod om een gratis proefles aan te bieden bij (favoriete, 

nieuwe) sport. 

Gepleegde acties: • Informatie verzamelen. 

• Verspreiden KAM Sport Special nieuwsbrief   

• Evaluatie sportverenigingen /sportaanbieders. 

Behaald effect: 18 verenigen/sportaanbieders: Anytime fitness; Cool2befit; LTV Park E9; HV 
LiMid; SV Atalanta; Lumpinigym; TC Linne; Numidia / VC Limac; Judoclub Ko 
Arashi; Dance Center Vision; TC Helios; TC Beegden; VV Hebes; FC Maasgouw; 
Westa; TV Wessem; Thornerzeilclub; RB Echt. Kinderen hebben zich aangemeld.   
 
 
                                                          

Project: Kids Actief Maasgouw (KAM) 
Doelgroep: Basisschoolkinderen 

Projectomschrijving: Kids Actief Maasgouw vindt plaats in 7 kernen in de gemeente Maasgouw  

Doel en opdracht: Kids Actief Maasgouw is een initiatief van de basisscholen in Maasgouw, 
Kinderopvangorganisaties Bibliocenter, JOGG, Combinatiefunctionaris Sport en 
Cultuur en gemeente Maasgouw. Samen met sport- en cultuuraanbieders wordt 
een breed naschools activiteitenaanbod aangeboden voor groep 1 t/m groep 8 
van de basisscholen.  

Gepleegde acties 
sport: 
 
 
 
 
  

• Coördinatie en organisatie Kids Actief Maasgouw 

• 3x Samenstellen nieuwsbrief voor de ouders 

Sport- cultuuractiviteiten  
Alle onderstaande activiteiten zijn 4(3) bijeenkomsten van 16.00-17.00 uur: 

• Ronde 1 maart -april: smartphone fotografie, Zee avonturen met Picknick, 
combisport, handbal, Mondharmonica, game On, klimmen en klauteren, 
hockey, Teken mijn huis en lievelingsdieren 

• Ronde 2 niet doorgegaan i.v.m. corona extra in mei-juni tennis, Tante thee 3x en 
spellenmix schoolplein. 

• Ronde 3 oktober-december: Mondharmonica, De Tijdmachine, 
schoolpleinsport, smartphone fotografie, klim-klauter en tik, grrrriezelen, Teken 
mijn huis en lievelingsdieren. 

Behaald effect Kids Actief Maasgouw biedt kinderen de mogelijkheid om in hun vrije tijd zich 
verder te ontwikkelen en te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. 
In een enkel geval melden kinderen zich aan bij een vereniging of organisatie.  

Kengetallen:  

Aantal participanten 
KAM activiteiten  

15 

Aantal bijeenkomsten  
Aantal deelnemers 

117 uit de kern en 96 overige kernen  
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Kengetallen:  

Aantal participanten 

Kengetallen: 

18 verenigingen/sportaanbieders hebben deelgenomen.                                                                                 

Aanmeldingen bij de clubs variëren van 0, 2, 3, 8, 6, en 50 kinderen.        

Verenigingen hebben aangegeven volgend jaar weer mee te willen doen.                                   

Aantal bijeenkomsten 1 of 2 proeflessen bij de clubs 

 
 

Project: Verenigingen in actie op school 
Doelgroep: Basisschoolkinderen 

Projectomschrijving: Verenigingen actief op de scholen 

Doel en opdracht: Tijdens de gymles kennismaking met sport op school waarbij kinderen beter leren 
bewegen en hun motorische vaardigheden vergroten. Vervolgtraject bij 
Naschoolse Sport Opvang. 

Gepleegde acties: • Handbal Triangel 

• Schooljudo Toermalijn en Maaskei 

• Volleybal Toermalijn 

• Tennis Toermalijn 

• Tafeltennis St Medardus, Koningsspil 

• Door corona was het bijna niet mogelijk verenigingen te betrekken in de gymles-

sen van de scholen  
Behaald effect Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs. Kennismaking met verschillende sporten 

waarbij vaardigheden worden geoefend,  middels een speels passend 
programma. 

Kengetallen:  

Aantal participanten  5 

 
 

Project: Decathlon Dikke Banden Race / go cycling 
Doelgroep: Basisschoolkinderen  

Projectomschrijving: Deze activiteit wordt georganiseerd op de basisschool in samenwerking met Wie-

lerclub Midden Limburg. 

Doel en opdracht: Co Cycling is een sportstimulering fietsproject voor groep 7(8) van het basison-

derwijs waarbij theorie wordt gekoppeld aan de praktijk. Stimuleren van deel-

name aan de Decatlon Dikke Bandenrace op 29 maart in Maasbracht.  

Gepleegde acties: • Behoefte peiling bij de basisscholen.  

• 2 x fietsclinic op het schoolplein. Basisscholen: ’t Breerke , Toermalijn en Trian-

gel  

• Ondersteuning / promotie Decathlon Dikke Banden Race. 

Behaald effect: Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs. Kinderen worden enthousiast gemaakt 

voor de wielersport middels fietsvaardigheden en zorgt voor meer veiligheidsbe-

sef. Niet doorgegaan vanwege corona 

Kengetallen:  

Aantal participanten 0 scholen, 0 klassen  en 0 deelnemers /  DDBR ruim 0 deelnemers  / afgelast Co-

rona                                                                                                                                                                                                                   

Aantal bijeenkomsten afgelast Corona 
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Project: Lokaal Sportakkoord / Sportplatform Maasgouw 
Doelgroep: Bestuurders sportverenigingen en andere sportaanbieders.  

Projectomschrijving: Gekozen thema’s zijn: Vitale sport- en beweegaanbieders, Vaardig in bewegen en 
inclusief sporten. 

Doel en opdracht: Alle typen aanbieders van sport en bewegen in Maasgouw toekomstbestendig 
maken. Meer kinderen uit Maasgouw voldoen aan de beweegrichtlijnen en de 
motorische vaardigheden van kinderen verbetert. Meer inwoners wekelijks laten 
sporten bij vitale sportaanbieders, zodat meer inwoners voldoen aan de 
beweegnorm. 

Gepleegde acties: • Bijwonen bijeenkomsten lokaal sportakkoord en sportplatform. 

• Promotie van lokaal sportakkoord.  
Behaald effect: Bespreekbaar maken onderwerp binnen verenigingen, informatie verstrekken, 

praktische tips, behandelen lokale vragen en de vereniging ondersteunen in de 
praktijk.   

Kengetallen:  

Aantal participanten 29 lokaal sportakkoord 
7 Sportplatform 

 
 

Project: Werkgroep Jong Maasgouw 
Doelgroep:  Jongeren van 10-18 jaar 

Projectomschrijving: Samen met professionele partners, inwoners en vrijwilligersorganisaties, gaat de 
gemeente Maasgouw op weg naar positieve gezondheid. 

Doel en opdracht: Preventief aanbod voor jongeren van 10-18 jaar binnen de gemeente Maasgouw 
in kaart brengen en op elkaar af te stemmen. Het aanbod is gericht op jongeren, 
ouders/verzorgers en verenigingen 

Gepleegde acties: • Overleg werkgroep 

• Meewerken project Jeugd aan zet!  

Behaald effect: Inzichtelijk maken wat doen we al (inventarisatie), Mindmap psychische 
kwetsbaarheden bij jeugd en wat kunnen we doen. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 8  

 
 

Project: JOGG 
Doelgroep: Groep 1 t/m groep 8 

Projectomschrijving: Samenwerking met professionele partners om de keuze voor een gezonde leefstijl 
met gezond eten en drinken en voldoende bewegen voor de Maasgouwse jeugd 
gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. 

Doel en opdracht: Overleg, ondersteuning en uitvoering van sport en spel activiteiten voor scholen, 
naschool tijd en vakanties en bij KVW organisaties 

Gepleegde acties: • 4 x per jaar overleg hoofdwerkgroep JOGG Maasgouw. 

• Samenwerking/verbinding JOGG basisscholen bevorderen. 

• Van 16 t/m 20 maart i.s.m. combinatiefunctionaris de Week voor de gezonde 

jeugd. Afgelast vanwege Corona. 

• Ondersteuning project Cool2befit van FISIO+ 

Kengetallen:  

Aantal participanten  6 / 11 / 10/ 9 
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Project: Communicatie combinatiefunctionaris sport & Cultuur 
Doelgroep: Basisscholen, sportaanbieders, BSO en andere geïnteresseerden.  

Projectomschrijving: Communicatie naar doelgroep en achterban 

Doel en opdracht: Achterban informeren en inspireren door de combinatiefunctionaris Sport. 

Gepleegde acties: • 2x per jaar nieuwsbrief Combinatiefunctionaris Sport & Cultuur gemeente 

Maasgouw 

• Facebook pagina Combinatiefunctionaris Sport  

• Flyers / Posters op de scholen en sport locaties 

• Artikelen in lokale en regionale bladen en websites. 

• Banner beweegactiviteiten Maasgouw 

Behaald effect: Meer inwoners zijn bekend met de activiteiten van de combinatiefunctionaris 
sport. 

Kengetallen: Kerngetallen 

Aantal participanten Verspreid onder belanghebbende en belangstellende. 

 

Project: Menswel Welzijn erkend leerbedrijf 
Doelgroep: Stagiaires CIOS 

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

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

Gepleegde acties: • Inzet CIOS stagiaires 

• Stagebegeleiding 

Behaald effect • Zonder deze “vele handen” zou het onmogelijk zijn een aantal 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 

Kengetallen:  

Aantal participanten  3 stagiaires wekelijks, inzet stagiaires voor eenmalige projecten. 

 
 
  



17 
Jaarverslag Maasgouw 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatschappelijke stage 
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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 coör-

dinatoren Menswel. Uitgangspunt is dat zij hun stage doen in het derde leer-

jaar, inclusief de zomervakantie.  

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

lingen mogen kiezen voor  evenementen/projecten (zoals de Dag van de Man-

telzorg) 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 sa-

menleving.  

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 vrijwilli-

gersorganisaties. 

• 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 regi-

stratiesysteem 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. 
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• 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 

Connect College. 

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

• Administratieve verwerking van diverse onderdelen van het project (aan-

schrijven organisaties, inschrijfformulieren versturen, opstellen leerling con-

tracten, 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 motiva-
tie.   

• 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. Vervan-
gend 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 sta-
geplek bieden voor stagiaires.  

• In afstemming met het Connect College zijn de twee MAS beroepskrachten 
vanuit Menswel gestart met het ontwikkelen van een alternatieve maat-
schappelijke stage opdracht. Deze opdracht zal volgend jaar, ondanks het 
wegvallen van verschillende stageplekken, toch een extra mogelijkheid bie-
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den om stage te kunnen lopen. De opdracht zal in maart 2021 worden inge-
zet. Er worden in totaal 30 projecten ontwikkeld in samenwerking met ver-
schillende verenigingen en organisaties, waar een behoefte ligt en die te-
vens 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 rolverde-
lingen. De vervangende stage tracht bewustwording te creëren hoe je op 
vrijwillige basis iets kunt betekenen voor een ander. 

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

gezorgd voor een manier van werken binnen een veilige setting.  

• Door Coronamaatregelen hebben er geen MAS activiteiten plaatsgevonden 

vanuit St. Ursula. De jaarlijkse Mantelzorgdag is dit jaar anders ingevuld, 

waarbij vrijwillige hulp niet nodig was. 

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 wor-

den organisaties school binnengehaald. 

 

Voor leerlingen: 

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

lang en veelzijdigheid van  vrijwilligerswerk. 

• Koppeling van lesprogramma aan toepasbaarheid in de maatschappij/ 

beroepspraktijk. 

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

geperiode. 

 

Voor organisaties: 

• Directe contacten met potentiële leden en nieuwe vrijwilligers. 

• Feeling met de leeftijdsgroep. 

• Bewustwording van maatschappelijke rol als organisatie. 

Kengetallen:  

Aantal overlegmomen-

ten 

4 overlegmomenten met contactpersoon CCE. 
Meerdere mail- en belafspraken met contactpersoon CCE wegens ontwikkelin-
gen 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 veiligheidsoverwegin-

gen. Er vond wel meer digitaal contact plaats met leerlingen, CCE en stage-

bieders. 

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.  
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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 

 

Stageplek Triaal 1 Triaal 2 Triaal 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 

 

Vanuit scholengemeenschap St. Ursula hebben 0 leerlingen hun medewerking verleend aan de Dag van de 
mantelzorg wegens Coronabeperkingen. 
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Mantelzorgondersteuning 
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Project: Dag van de Mantelzorg   
Doelgroep: Mantelzorgers 

Projectomschrijving: Het organiseren van 2 culinaire genietavonden. Dat wil zeggen dat 

mantelzorgers tijdens een avond een (4-gangen?) diner krijgen voorgeschoteld, 

met tussen de gangen door nader te bepalen optredens. Het geheel moet 

vooral ontspannend en luchtig zijn, en als zodanig ook in deze vorm een 

verwenmoment, om mantelzorgers de waardering voor hun inzet te laten 

blijken. Ook wordt getracht de nevendoelstelling, om zoveel mogelijk 

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

in de nieuwe opzet vorm te geven. 

Nadrukkelijk zal gekozen worden voor lokale artiesten/ organisaties om mede 

hun bijdrage te leveren. Dat geldt zowel voor het diner als voor het serveren 

daarvan, maar ook in de optredens en mogelijk sponsoring. 

Als locaties wordt er een opdeling gemaakt tussen oost en west: d.w.z. dat de 

locaties Don Bosco Heel of De Leuke Beegden respectievelijk De Spil 

Maasbracht en Brachterhoes Beek in aanmerking komen. Er is moeilijk een 

inschatting te maken over het aantal deelnemers, maar wenselijk is per avond 

tot ongeveer 200 gastenplekken aan te bieden. 

Tijdens het uitzetten van het werkplan 2020 was Corona nog niet in het land. De 

plannen zijn bijgesteld zodat De dag van de mantelzorg  op een andere manier 

is vormgegeven. 

Doel en opdracht: Mantelzorgers uit de gemeente tijdens de landelijke dag van de mantelzorg in 
het zonnetje zetten. 

Gepleegde acties: De Dag van de Mantelzorg Maasgouw kreeg dit jaar door de Covid-19 perikelen 
een wat ander karakter. Aangezien samenkomsten niet mogelijk waren, werd 
afgeweken van het stramien van de waarderingsdag/-activiteit zoals die de 
afgelopen 8 jaar gebruikelijk was. Op die dagen tot nu toe stonden ontmoeting 
en ontspanning centraal. De waardering naar de mantelzorger werd 
ondersteund door een afwisselend en culinair programma, waarbinnen verder 
veel ruimte was voor het uitwisselen van ervaringen. 
Reeds in een vroeg stadium werd duidelijk dat een dergelijke opzet dit jaar niet 
tot de mogelijkheden behoorde en werd er nagedacht over een alternatief. Dat 
kwam er dit jaar in twee verschillende onderdelen. Enerzijds werd er ingezet op 
onder de aandacht brengen van mantelzorg en anderzijds op een blijk van 
waardering naar de geregistreerde mantelzorgers. 
 
De Wenskaartenactie  
De aandacht voor mantelzorg kreeg vorm in een kaartenactie, waarbij huis aan 
huis in de gemeente Maasgouw een wenskaart werd bezorgd die door de 
ontvanger aan een (mantel-)zorger kon worden verstuurd als mentale opkikker 
en blijk van waardering. De Flyer waar de wenskaart onderdeel van uit maakte 
bevatte verder informatie over mantelzorg en contactgegevens van de WMO-
consulenten. Naast de huis- aan huis bezorging werd de flyer ook op kleine 
schaal verspreid op centrale ontmoetingsplekken in de gemeente. 
Onduidelijk is in hoeverre de actie een succes is geweest. Logistiek is een en 
ander prima verlopen. De afdeling communicatie van de gemeente heeft in 
overleg met de vormgever en drukker een en ander georganiseerd. Als 
illustratie werd een vrolijke tekening gebruikt, gemaakt door een van de 
deelnemers van het Activiteitencentrum van PSW in Maasbracht.  
Over hoeveel mensen vervolgens gebruik gemaakt hebben van de wenskaart en 
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hoeveel er de informatie tot zich genomen hebben is niets te zeggen. 
 
De Bloemenactie 
Met betrekking tot de waardering werd er nagedacht over een passende 
attentie die bij alle geregistreerde bezorgd zou worden op de landelijke dag van 
de mantelzorg op 10 december. Uitgangspunt was dat het een stoffelijke en 
voor ieder te waarderen presentje zou moeten zijn, dat mede door het 
toegevoegde kaartje de waardering van het gemeentebestuur voor de inzet van 
de mantelzorger moest symboliseren. Uiteindelijk werd er gekozen voor een 
bloemetje. 
 
Voorbereiding 
Anders dan voorgaande jaren zou de actie dit keer alle geregistreerde 
mantelzorgers bereiken en niet slechts degenen die zich op zouden geven. 
Omdat er uitgegaan werd van een vergelijkbaar in te zetten totaalbudget als 
voorafgaande jaren van ongeveer € 6.000,- exclusief organisatiekosten werd het 
streefbedrag per boeket vastgesteld op tussen de € 10,- en € 12,-.  
Evenals voorgaande jaren werden lokale ondernemers bij de invulling van de 
dag betrokken. In dit geval werden de bloemenzaken binnen de gemeente 
benaderd met het verzoek hun medewerking te verlenen. Dat deden ze alle zes. 
Bij de introductie van de actie was nog niet precies vast te stellen hoe de 
precieze aantallen (per kern) zouden liggen. Alle benaderde zaken zeiden echter 
toe zowel qua budget voor de boeketten als logistiek het goede verloop van de 
actie te kunnen waarborgen. Per kern kwam het gemiddeld geschatte aantal 
neer op tussen de 70 en 110 boeketten. Bovenop de kosten van de boeketten 
werden door een drietal zaken de bezorgkosten voor de boeketten in rekening 
gebracht. Bij een van deze drie zaken werd het tarief voor bezorging naar 
beneden bijgesteld. Drie zaken zagen in het kader van het doel van de actie af 
van het berekenen van bezorgkosten. 
Twee weken voor de actiedag ontvingen de bloemisten de definitieve aantallen 
boeketten, kort erna gevolgd door een lijst met adressen, de toe te voegen 
kaartjes en een korte instructie. 
Alle betrokken zaken waren hiermee naar eigen zeggen voldoende 
geïnformeerd en gereed voor de uitvoering. Over het algemeen wist men de 
opdracht zeer te waarderen. In de laatste week waren er nog enkele wijzigingen 
op de adreslijst, maar deze konden zonder problemen ingepast worden. 
 
Uitvoering 
De bezorging van de boeketten verliep soepel. Gedurende de dag was er 
contact met de bloemenzaken en wist men reeds te melden dat men vooral 
zeer positieve en vaak verraste reacties kreeg op de bezorgde boeketten.  
Ondanks de actuele lijst met adressen bleken er toch enkele mantelzorgers dan 
wel adressen niet te kloppen, maar dit bleek slechts marginaal. Over het 
algemeen leverde het weinig problemen op. Een enkele keer trof men de 
bewoner niet thuis en werd een boeket op een andere moment voor de tweede 
keer aangeboden of ontving men een oproep het boeket in de zaak op te halen. 
Ook dit verliep zonder problemen. 
Een belronde langs de bloemenzaken op 1 december leverde dan ook alleen 
maar positieve reacties op. Ook de reacties op de social media die ingeschakeld 
werden leverde een groot aantal views en bedankjes op. 
Inmiddels zijn volgens afspraak de facturen naar Menswel gestuurd en 
vervolgens doorgeleid naar de gemeente. 
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Behaald effect: • Zoals vermeld is onduidelijk in hoeverre de communicatie-actie een succes 
is geweest. Er zijn geen resultaten of aantallen bekend.  

• Voor wat betreft de bloemenactie kan het geheel overziend worden gesteld 
dat deze een geslaagd alternatief vormde binnen de gegeven 
omstandigheden. Qua kosten is er slechts in geringe mate afgeweken van 
het gebudgetteerde bedrag. 

• Voor wat betreft de organisatie was de aangepaste opzet dag van de 
mantelzorg aanmerkelijk minder intensief dan de activiteiten in 
voorafgaande jaren, waardoor het aantal begrote uren dit keer in 
tegenstelling tot voorgaande jaren erg ruim was. 

Kengetallen:  

Aantal deelnemers 566 mantelzorgers 

    6 bloemisten 

Aantal bijeenkomsten Nvt i.v.m. koerswijziging Corona 

Aantal vrijwilligers Nvt i.v.m. koerswijziging Corona 

 

Overzicht  

Bloemenzaak Kernen Aantallen Boeketten  in € Bezorgen in € Totaal in € 

Fenice, Wessem W- St’w- O&L 93 930,00 0 930,00 

’t Roosje, Linne Linne 115 1.150,00 0 1.150,00 

Flora-Smeets, M’br Maasbracht 93 930,00 232,50 1.162,50 

Linssen bijStox, M’br Maasbracht 91 910,00 227,50 1.137,50 

Clerkx, Heel Heel-Beegden 106 1.060,00 0 1.060,00 

Parren, Thorn Thorn 68 680,00 68,00 748,00 

Totaal  566 € 5.660,00 € 528,00 € 6.188,00 
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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 
 
 

 

http://www.menswel.nl/
mailto:info@menswel.nl

