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Voorwoord 
Hierbij ontvangt u het eerste jaarverslag van het Sociaal Team Roerdalen vanuit de gezamenlijke 

organisaties AMW-ML, MEE, Menswel, Proteion en De Zorggroep. Als organisaties werken we al lang 

samen in en voor Roerdalen. Samen met de gemeente hebben we in 2019 het proces opgepakt om deze 

samenwerking uit te bouwen. Het is een jaarverslag in ontwikkeling zoals ook het Sociaal Team 

Roerdalen in ontwikkeling is. In dit eerste jaarverslag hebben we de informatie van de programmaleider 

over de ontwikkeling van het Sociaal Team gebundeld met informatie van de uitvoerende organisaties.  

Eén van de uitdagingen is het komen tot een integrale dienstverlening in de basisondersteuning, zowel 

individueel als collectief. In het verleden had elke organisatie zijn eigen specifieke taken en opdracht, 

zoals maatschappelijk werk, jongerenwerk, opbouwwerk, begeleiding statushouders, cliëntbegeleiding 

en -ondersteuning, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning en ouderenwerk. Deze diensten hebben 

we ook in 2020 geboden, maar dan vanuit één team van mensen die breed kijken naar wat nodig is. De 

gemeente heeft dit proces gefaciliteerd met een tijdelijke programmaleider.  

Formeel hadden we als organisaties voor 2020 een aparte opdracht vanuit de gemeente waarbij de 

ontwikkeling van het sociaal team richtinggevend was. Omdat de ontwikkeling en uitvoering vanuit het 

Sociaal Team Roerdalen in 2020 leidend was vinden we het wenselijk om over dit jaar al een jaarverslag 

uit te brengen waarbij we onze verslagen bundelen.  

In het Sociaal Team werken we ook samen met andere partijen, zoals de MER, wijkverpleging en jeugd- 

en gezinswerkers (CJG-ML). Zij maken onderdeel uit van het Sociaal Team Roerdalen, de financiering van 

deze partijen is echter op een andere wijze geregeld. De gegevens van de specifieke taken van deze 

organisaties vindt u niet terug in dit jaarverslag. Ook zijn er korte lijnen met de dorpscontactpersonen 

van de gemeente en ook met andere partners in diverse netwerken zoals de woningcorporatie, politie, 

onderwijs, zorg en dergelijke. Het gezamenlijk transformatieproces is boeiend en intensief.  

De ontwikkeling van het Sociaal Team in 2020 is natuurlijk beïnvloed door de beperkende maatregelen 

die voortkomen uit de bestrijding van de corona pandemie. Hierdoor is het team nauwelijks als team bij 

elkaar kunnen komen en heeft het minder zichtbare activiteiten kunnen ontwikkelen in Roerdalen. 

Ondanks deze beperkingen heeft het team zich ontwikkeld als een goed en enthousiast team en hebben 

ze vele activiteiten en ondersteuningstrajecten uitgevoerd. Als team hebben ze gezorgd dat ze juist 

beschikbaar waren voor diegenen die getroffen zijn door corona en de hieruit voortvloeiende 

maatregelen. Samen hebben we veel kunnen realiseren.  

De ontwikkeling van het Sociaal Team Roerdalen is in een jaar niet afgerond. Aan deze transformatie zal 

de komende jaren in afstemming met de gemeente, inwoners en netwerkpartners verdere invulling 

gegeven worden. Zoals het Sociaal Team Roerdalen in ontwikkeling is, is ook dit jaarverslag in 

ontwikkeling. Het is nu nog een bundeling van een beschrijving van de ontwikkeling van het team, de 

gezamenlijke activiteiten alsmede de verslaglegging van de specifieke activiteiten van de organisaties 

die aangeboden worden via het Sociaal Team Roerdalen. Vanuit 2021 functioneert het Sociaal Team 

vanuit een opdracht en kunt u een geïntegreerd jaarverslag verwachten. 

Graag willen we hier in eerste instantie het team en programmaleider danken voor hun inzet in 2020. 

Daarnaast dank aan de gemeente voor het gezamenlijk proces en het vertrouwen in de organisaties en 

medewerkers. Door dit vertrouwen is het mogelijk geworden om dit proces goed op gang te krijgen en 

met plezier samen te werken aan de transformatie.   

Gezamenlijk verslag namens de vijf organisaties:  

AMW-ML, MEE, Menswel, Proteion en De Zorggroep  
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1. Inleiding 
In dit jaarverslag vindt u eerst een beschrijving van de ontwikkeling van het Sociaal Team. Daarna 

ziet u een overzicht van de activiteiten die uitgevoerd zijn vanuit het Sociaal Team. Afhankelijk 

van de soort activiteit en de kwaliteiten van de teamleden zijn deze uitgevoerd door een of 

meerdere teamleden. Daarna vindt u een verslag per organisatieonderdeel van de partners die 

met hun volledige opdracht uitvoering geven aan het Sociaal Team Roerdalen. De organisaties 

waarvan wel medewerkers verbonden zijn aan het Sociaal Team maar waarbij dit een beperkt 

deel is van hun opdracht is, zijn hier niet in opgenomen. De activiteiten die ze uitgevoerd hebben 

binnen het Sociaal Team Roerdalen vindt u terug bij de activiteiten.  

 

2. Ontwikkeling en Activiteiten Sociaal Team Roerdalen 
Door programmaleider:      

Ontwikkeling Sociaal Team 

Hieronder een beschrijving van het teamproces op basis van verschillende periodes. De periodes 

zijn niet geheel toevallig gekozen en sluiten grofweg aan bij de ontwikkeling van de corona 

maatregelen. Covid is een vloek en zegen geweest, zo blijkt uit gesprekken die met leden van het 

sociaal team zijn gevoerd. Een vloek omdat het ons 1) heeft beperkt om fysiek contact te hebben 

met inwoners en cliënten, 2) niet aanwezig te zijn in de kernen en 3) heeft ieder voor zich de 

impact van maatregelen op zijn of haar werk ervaren; van thuiswerken met kleine kinderen tot 

letterlijk in het heetst van strijd acteren. Het is een zegen omdat we in een “snelkookpan” met 

elkaar moesten leren samenwerken, experimenten zijn aangegaan en ons werk opnieuw hebben 

moeten uitvinden.  

Het was een bijzonder jaar waarin veel is gebeurd en geleerd, niet zonder slag of stoot maar met 

een team dat altijd zocht naar de positiviteit en mogelijkheden om kansen te benutten.  

1 januari tot 17 maart 

Aan de slag… 
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In de periode leert het sociaal team elkaar kennen. Wie doet eigenlijk wat en wat doen alle 

verschillende moeders? Wat is onze opdracht eigenlijk precies? Vanuit een eerste gezamenlijk 

inventarisatie ontstaan de eerste aandachtsgebieden voor het sociaal team, met als belangrijkste 

vraag: wat moeten we nu regelen om ons werk te kunnen doen? Er ontstonden werkgroepen om 

concreet met elkaar oplossingen te vinden voor de manier waarop we wilden samen werken. Het 

doel was dat iedereen aangehaakt raakt bij de verandering die we met elkaar vormgeven. De 

opdracht is groot en ruim maar het belangrijkste is dat we tot een gedragen manier van werken 

komen waar ieder zich prettig bij voelt en tegelijkertijd zichtbaar en aanwezig zijn voor de 

inwoners van Roerdalen.  

Lange termijn ontwikkeling…. 

In deze fase zijn er op individueel niveau waarderende gesprekken gevoerd, een manier om 

gezamenlijk tot duurzame verandering te komen. Deze manier van denken gaat uit van positieve 

ervaringen en gedrag dat werkt (in het verleden) en wat nodig is om in de toekomst ook succesvol 

te zijn. De rode draad van deze gesprekken vind je in bijlage 1 (deze gesprekken hadden als doel 

om kennis te maken en te verbinden aan de verandering waar het team voor stond op dat 

moment). Slotstuk van deze fase had een bijeenkomst moeten zijn op 17 maart 2020 met het 

sociaal team, stuurgroep, bestuurders, beleidsmedewerkers, eigenlijk iedereen in en rondom het 

sociaal team van Roerdalen. Deze bijeenkomst ging niet door in verband met afkondiging van de 

eerste coronamaatregelen op 12 maart.  

12 maart tot 31 mei 

Aanpassen aan Corona…. In de actiestand. 

Wat betekenen de maatregelen voor het sociaal team en welke invloed heeft het op het dagelijks 

werk? 12 Maart is meteen de overstap gemaakt naar digitaal overleggen. Duidelijk was dat de 

maatregelen impact zouden hebben, wat precies werd steeds duidelijker. Bijna intuïtief is het 

team in de actiestand gegaan. Hoe blijven we elkaar ontmoeten en hoe kunnen we er toch zijn 

voor inwoners. Verschillende initiatieven zijn van de grond gekomen met als spil daartussen 

facebookgroep samen: via dit medium konden we behoeften en aanbod met als doel toch 

ontmoetingen te organiseren. Deze succeservaringen worden nog steeds genoemd als de kracht 

van het sociaal team en een teken dat voorliggend werken en samen tot initiatieven komen 

waarde toevoegt. Een bevestiging van de gewenste werkwijze. Binnen het team ontstonden er 

online momenten om elkaar laagdrempelig te blijven zien online. De lange termijn 

teamontwikkeling heeft in deze periode minder aandacht gekregen. De aandacht ging vooral uit 

naar het hier en nu, wat speelt er bij wie, hoe zitten we erbij en gaat het nog goed met iedereen. 

Een hoge mate van verantwoordelijkheid om er te zijn voor de inwoners was de drijvende kracht 

achter alle initiatieven en samenwerkingen 

31 mei tot 30 augustus 

Periode van relatieve rust, vakanties en onduidelijkheden 

In deze periode zijn de werkgroepen verder gegaan met hun opdracht om beter te organiseren. 

Ook werd duidelijk dat we door in de actiestand vooral zijn gaan doen en minder bezig zijn 

geweest met de interne samenwerking en de opdracht. Voor het eerst merk je in overleggen dat 

niet alles soepel loopt. De vraag over wat we van elkaar verwachten, hoe we feedback geven en 

wat ieders rol precies is komen naar boven, hoe kunnen we efficiënter overleggen, overleggen we 

niet te veel, hoe kunnen we elkaar beter informeren en hoe nemen we besluiten.  Hiervoor zijn in 
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deze fase nieuwe voorstellen gekomen. Het kon weleens stormen binnen het team en 

communiceren via een scherm werkt dan niet altijd mee. In deze periode zijn ook kleine en grote 

initiatieven verder door ontwikkeld bijvoorbeeld de bus en zijn we samen met het team 

maatschappelijke ontwikkeling in gesprek gegaan met inwoners.  

1 september tot 31 december 

In deze periode heb ik een vervolg gegeven aan de waarderende gesprekken (voor uitwerking zie 

bijlage 2). Vanuit die gesprekken zijn belangrijke uitdagingen voor het team naar voren gekomen: 

 Het team weet elkaar makkelijk te vinden, nieuwe combinaties en samenwerkingen 

ontstaan 

 Inwoners snappen steeds beter wat we doen 

 Het werken in werkgroepen zorgt ervoor dat we aangehaakt blijven, echter zijn andere 

vraagstukken relevant geworden: 

◦ Welke rol speelt positieve gezondheid precies in ons werk en hoe geven we daar 

verder vorm aan? 

◦ Hoe gaan wij om met AVG-vraagstukken? 

◦ Hoe gaan wij, als het weer mag, de kernen in? 

◦ Hoe blijven we in contact met inwoners? 

◦ Hoe geven we elkaar feedback? 

We vanuit deze inventarisatie gekozen om verder gaan met het werken in werkgroepen. Hierbij 

de aantekening gemaakt dat ieder voor zichzelf bepaald hoeveel tijd en ruimte hij of zijn heeft om 

hieraan deel te nemen en in welke rol. De belangrijkste vraag hierbij is: waar wordt je enthousiast 

van en waar denk jij de grootste waarde toe te voegen.  

Het gevolg van het eerste halfjaar tijdens corona was dat we ons moesten aanpassen, er veel en 

hard gewerkt is maar minder aandacht is gegaan naar de teamontwikkeling. De intensieve 

samenwerking en de snelkookpan waar wij als team in terecht zijn gekomen waren aanleiding om 

opnieuw te kijken naar de manier waarop wij samenwerken binnen het team en welke behoeften 

er zijn met betrekking tot teamontwikkeling.  Wat betreft interne samenwerking en 

teamontwikkeling zijn binnen werkgroepen voorstellen gedaan. Deze voorstellen zijn, ook mede 

door coronamaatregelen, begin 2021 doorgevoerd en hebben geresulteerd in 1) een nieuwe 

opzet van onze overleggen: team overleggen, casuïstiek besprekingen en inhoudelijke 

bijeenkomsten waarin we kennis delen. En 2) een team ontwikkeltraject, vormgegeven door 

teamleden zelf, waarin naar discprofielen wordt gekeken en met ervaringsleren wordt gewerkt. 

 

  



6 

 

 
a. Activiteiten Sociaal Team 

Naam activiteit Korte omschrijving 

Digitaal koffie uurtje Anderhalf uur een digitaal contact moment met burgers waarin 

ontmoeten en verbinden centraal staat 

Social Media Facebookpagina waarin activiteiten e.d. gecommuniceerd wordt 

vanuit het ST naar burgers 

Roerdalen Samen Pagina waarin burgers een oproep kunnen doen 

voor hun hulpvraag. Collectief hulpvragen bundelen, vrijwilligers 

koppelen aan burgervragen 

Telefonische 

bereikbaarheid 

Tijdens openingstijden van gemeentehuis een telefonische 

bereikbaarheid waarin burgers hun vraag kunnen stellen aan het 

teamlid dat op dat moment telefoondienst heeft. 

Inloopspreekuur maandag middag 

dinsdagochtend gericht op de statushouders 

dinsdag avond 

woensdag ochtend gericht op vrijwilligers  

woensdag middag gericht op de jeugd  

donderdag ochtend 

Klantcontact n.a.v. telefoondienst/spreekuur een afspraak maken met burger(s) 

De VoorzieningenWijzer  Vanuit de voorzieningenwijzer wordt er met burgers gekeken of er 

besparing(en) mogelijk zijn op de vaste lasten en/of wordt er 

onderzocht of men beroep kan doen op (minima)regelingen, 

toeslagen en huurbevriezing. 

Vroegsignalering  Vanuit de gemeente komen er signalen binnen wanneer er sprake is 

van wanbetaling. Hiervan komt een melding in het RIS systeem. Op 

basis hiervan kan het uitvoerdersteam (enkele leden van het ST) 

contact op nemen met de persoon in kwestie om een hulpaanbod te 

doen. 

Evenementen Indien mogelijk profileren naar burgers toe op (jaar)markten, 

braderieën en NL doet 

Themabijeenkomsten 

 

(uitvoering 2021) 

Themabijeenkomsten voor burgers rondom de volgende thema’s 

staan op de jaarplanning: 

-      Innovatie in de zorg en valpreventie 

-          Get a grip op je geldzaken 

-          Burgerkracht 

-          Alcohol en drugs 

-          Eenzaamheid 

-          Dag van mantelzorger 

-          Dag van de vrijwilliger 
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Informeel ZorgPlatform 

(IZP) Roerdalen 

Samenwerking van organisaties die vrijwilligers binnen de informele 

zorg inzetten in de thuissituatie. Leden van het Sociaal team zijn 

hiervan de kartrekker. Binnen dit samenwerkingsverband overleggen 

deze organisaties met elkaar over best practices, ervaringen, nieuwe 

initiatieven, etc. Zij leren elkaar door deze samenwerking beter 

kennen, waardoor onderlinge verwijzing en consultatie wordt 

gestimuleerd. Hierdoor ontstaat een informeel zorgnetwerk door 

vrijwilligers in Roerdalen. 

Spel-Otheek Speelotheek samen met opbouwwerk T,Oké Roerdalen en gemeente 

(beleid) en sociaal team aan de slag.  

 

Doel: Soort van bibliotheek, alleen dan voor speelgoed. Daarnaast ook 

dat kinderen en ouders in de speelotheek kunnen spelen/ kletsen en 

ouders met elkaar in gesprek komen over opvoeden en opgroeien, 

laagdrempelig vragen kunnen stellen aan elkaar en deskundige en hun 

netwerk zullen uitbreiden. 

Bus project  Initiatief vanuit het sociaal team, samen met vrijwilligers en jongeren 

om een mobiele ontmoetingsplek voor Roerdalen te creëren. De bus 

wordt in gezamenlijkheid ontwikkelt en alle activiteiten daaromtrent 

zijn al de verbinding.  

Brugtas-project (groep 8) Brug-tasproject is voor alle leerlingen van groep 8, die aankomend 
jaar de overstap maken naar het middelbaar onderwijs. Esther gaat 
hier, samen met Ken, de scholen af die zich hiervoor hebben 
aangemeld (zijn momenteel 4/6 basisscholen in Roerdalen). Doel is 
het bespreekbaar maken van hetgeen de overstap naar de 
middelbare school én naar de puberteit met zich mee brengt. 
Als onderligger gebruiken we de peilers van positieve gezondheid: 
Brede kijk, Positieve mindset, veerkracht, eigen regie 
 

Welkom kleintje in 
Roerdalen! 

 

Initiatief i.s.m. Bieb Roermond, ondernemers Roerdalen en Sociaal 
Team. 
 
Bedoeling ervan is dat we jonge ouders bewust maken van het belang 
van communiceren met hun kindje. 
Tijdens deze activiteit zullen ouders van kindjes tussen de 3 en 6 
maanden uitgenodigd worden om in hun dorp deel te nemen aan een 
moment waarop zij als jonge ouders zijnde in de watten worden 
gelegd. (Zodra t weer mogelijk is) 
  
Er is koffie/thee met gebak (gesponsord door ondernemers) er zijn 
professionals en dus andere ouders. Vanuit diverse instanties wordt 
het belang van communicatie in de breedste zin van het woord 
belicht. Na afloop ontvangen alle ouders een (verwen) goodiebag met 
lekkere leuke producten voor hun en hun kleintje, gericht op 
communicatie 
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3. Verslag en cijfers per organisatie   

a. Maatschappelijk werk door AMW-ML 

 

Feiten en cijfers 2020 Roerdalen 
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Legenda: inwoners ≥ 18 jaar 
Bron: CBS, peildatum juli 2020 

 

Toelichting bij de cijfers 

AMW 

- Aantal aanmeldingen in 2020 vergelijkbaar met 2019.  

- Zoals in de meeste gemeenten zien we een hoger aantal casussen in begeleiding in 

vergelijking met het voorgaande jaar. Dit komt mogelijk door een combinatie van toename 

van complexiteit, verminderde draagkracht door de maatschappelijke effecten van corona 

minder beschikbare alternatieven.  

Ontwikkelingen en activiteiten1 

- Door ontwikkeling Sociaal Team Roerdalen. Dit wordt uitgevoerd in gezamenlijkheid met 

de gemeente, MEE, Menswel, MER-uitvoeringsorganisatie, Proteion, De Zorggroep en 

vanuit onze organisatie AMW en CJG  

- Vanuit Sociaal Team Roerdalen zijn verschillende gezamenlijke initiatieven opgezet zoals 

o.a. spreekuur vanuit het sociaal team, luisterlijn in periode van corona, ontwikkeling van 

bus als gezamenlijk project en toekomstige ontmoeting 

- Intensief gesprekken gevoerd met gemeenten over verdere doorontwikkeling van de 

sociale basis in Roerdalen.  

- Vanuit sociaal team is scholing ingezet op positieve gezondheid en Voorzieningenwijzer  

- Op verzoek van de gemeente voert het AMW  het verkennend onderzoek uit in het kader 

van Wet verplichte GGZ. Voor 2020 was dit een pilot. Op basis van de positieve resultaten 

zijn afspraken gemaakt om dit voort te zetten.  

                                                        
1 Betreft een selectie van de vele thema’s die in 2020 zijn besproken en opgepakt. 
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b. Maatschappelijk werk voor mensen met een beperking en onafhankelijke 

cliëntondersteuning door MEE  
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c. Opbouwwerk en Jongerenwerk door Menswel 
 
Samenvatting  
 
Opbouwwerk 
Centraal stond gezamenlijk vorm te geven aan de transformatie in het sociaal domein.  De rol van 
opbouwwerker focust zich met name op de omslag van individuele naar collectieve zelfredzaamheid 
(samenredzaamheid) samen met inwoners/vrijwilligers. De opbouwwerker is in verhouding tot 
andere partijen veel bezig met de transformatie van het team.  
Door ziekte, van de voormalige opbouwwerker, te weinig gewerkte uren in 2019 zijn in 2020 
ingehaald.  Hierover is overeenstemming met u gevonden. 
 
Jongerenwerk 
Door actief contact te zoeken met jongeren wordt beoogd dat jongeren enerzijds ondersteund 
worden om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen en door laagdrempelige contacten 
preventief te werken waardoor onnodige instroom in zorg voorkomen wordt. Intensievere 
samenwerking vanuit het Sociaal team met basisonderwijs, verenigingen en CJG is dan ook gewenst.   
 
 

project: Dorpsopbouwwerk 
Doel en opdracht:  0e lijn: centraal staat gemeenschapsontwikkeling en 

burgerinitiatief; (niet werken per afzonderlijke 
doelgroep/thema);  gericht op bewustwording en samen-
sturing; eigenaarschap ligt bij het dorp en niet bij de 
professionals Faciliteren en ondersteunen 
burgerinitiatieven en algemene voorzieningen nulde lijn. 

 Afstemming professionele partners in sociale domein. 

 Met ideeën te komen voor een échte integrale inzet en 
toegang in het sociaal domein (ook van 0de naar 1ste lijn 
en omgekeerd); 

 Commitment aan het doel om het bestaande werk uit te 
voeren via het integrale wijkteam. De vorm en werkwijze 
van dit wijkteam mede ontwikkelen.  

 Deelname in de werkgroep doorontwikkeling, om met 
elkaar te komen tot een integrale toegang van 
professionals in het sociaal domein. Het gaat er met 
name om dat we het bestaande werk anders inrichten.  

Projectomschrijving: 
 

Met kerngericht dorpsopbouwwerk wil Menswel een bijdrage 
leveren aan de realisatie van actieve kernen met betrokken 
burgers.  
In 2020 heeft zij zich ingezet voor: 

 Het mede actief vorm geven aan de transformatie. 

 Op basis van huidige kennis per dorp de thema’s / vragen 
die het meest leven; verzamelen gegevens gezamenlijke 
dorpsfoto 

 Het niet langer trekken/coördineren/initiëren 
activiteiten/hand- en spandiensten; louter op proces: 
gesprekken, stimuleren, verbinden. 

 Aanhaken bij ST: van casus naar samen-kracht (preventie 
en verbinding) 
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Gepleegde acties:  

 Sociaal Team 
Menswel heeft een intensieve en actieve bijdrage geleverd 
aan de werkgroep vorm en het coachen van haar 
medewerkers in het nieuwe werken.  
 
Eind 2019 werden de leden van het ‘nieuwe’ sociaal team 
aan elkaar voorgesteld. De opbouwwerker had al reeds 
kennisgemaakt met een groot deel van de deelnemers. Begin 
2020 werd er een projectleider aangenomen die de groep 
zou gaan ondersteunen. Er heerst een goede sfeer en er is 
een verscheidenheid aan expertises aanwezig. Toch 
overheerst het gevoel van samen doen. Een gedeelde 
verantwoordelijkheid. De rol van opbouwwerker focust zich 
met name op het verzamelen van signalen die bij het team 
binnenkomen om zo te kijken of er collectieve en preventieve 
diensten of voorzieningen zijn of gecreëerd kunnen worden. 
Daarbij is de voorwaarde dit met inwoners/vrijwilligers te 
realiseren. De opbouwwerker merkt dan ook regelmatig dat 
hij als opbouwwerker met enkele andere generalisten het 
bruggetje maakt voor de groep van individueel naar een 
collectieve aanpak.  
De opbouwwerker is in verhouding tot andere partijen veel 
bezig met de transformatie van het team. Gezien het aantal 
uren beschikbaar en het vastlopen van enkele vaste taken 
t.g.v. covid-19 heeft de opbouwwerker extra veel aandacht 
en tijd in de transformatie en teamontwikkeling gestoken. Dit 
is te zien aan de actieve bijdrage aan verschillende 
werkgroepen wat op zichzelf weer verschillende taken met 
zich mee heeft gebracht. 
Wanneer de maatregelen (in 2021) afnemen zal de 
opbouwwerker bewust meer tijd gaan investeren om in de 
dorpen actief te zijn en signalen op te halen en minder met 
de communicatie en ontwikkeling van het ST. 
In 2020 bestond zijn bijdrage uit: 
 
Kartrekker werkgroep evenementen (activiteiten richting 
inwoners. 

 Begin 2020 bedenken en opzetten Facebook groep: 
Roerdalen Samen. Een groep waar vraag en aanbod in 
tijden van covid-19 snel en effectief met elkaar wordt 
gedeeld. Van inwoner tot inwoner als van ST naar 
inwoners. Momenteel kent de groep zo’n 1400 leden en 
zijn er al veel (hulp) vragen snel en effectief opgelost. 

 ‘Op de koffie’ in de dorpen is op papier opgezet door de 
opbouwwerker i.s.m. AMW en het gehele ST. Op papier 
zijn in de jaarplanning van 2020 de activiteiten 
opgenomen met als doel zichtbaar worden en signaleren. 
‘Erop af’ staat centraal. Wegens covid-19 is er tijdelijk 
een digitaal samenkomen georganiseerd waarbij ca. ¾ 
inwoners per keer aan deelnemen. 
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 Actief deelnemer aan de werkgroep Netwerkborrel. Deze 
activiteit is door covid-19 helaas geannuleerd maar is in 
grote lijnen wel al uitgewerkt en kan, wanneer dit weer 
mogelijk is, opnieuw bekeken en uitgevoerd worden. Als 
alternatief maar zeker niet als vervanging heeft de 
opbouwwerkers samen met het AMW een 
kennismakingswaaier ontwikkeld voor netwerkpartners. 
 

Deelnemer werkgroep communicatie 

 Actieve rol in de ontwikkelingen rondom communicatie 
van het ST. Denk hierbij aan het beheren en bijhouden 
van de Facebook pagina van het Sociaal Team. Ook heeft 
de opbouwwerker een actieve rol gehad in het bedenken 
en opzetten van nieuwe communicatiemiddelen zoals 
een microwebsite voor het ST & de nieuwe huisstijl (Met 
het CJG). Medio April 2021 wordt deze gepubliceerd.  

 Op basis van huidige kennis per dorp de thema’s / vragen 
die het meest leven; verzamelen gegevens gezamenlijke 
dorpsfoto. 
 

Omvorming (gesprekken) 
In de 2de helft van 2020 heeft de opbouwwerker een actieve 
rol gehad binnen de omvormingsgesprekken van het Sociaal 
Team i.s.m. en georganiseerd door het team MO van de 
gemeente Roerdalen. Ook AMW en de Zorggroep hebben 
aan deze gesprekken deelgenomen als vertegenwoordigers 
van het ST. 
 
IZP 
Het informeel zorgplatform bestaat uit een groep van 
mensen die een ‘bestuurlijke’ functie hebben bij een lokale 
organisatie die met zorgvrijwilligers werkt. Samen met 
Proteion en De Zorggroep ondersteunen wij deze groep bij 
het helpen van elkaar. Zo kunnen er nl. vragen zijn rondom 
het werken met zorgvrijwilligers waarbij deze groep elkaar 
ondersteund. Sinds 2020 is dan ook de ‘lead’ overgenomen 
door de Zonnebloem die het overleg graag wil voorzitten. De 
opbouwwerker houdt scherp in de gaten welke mogelijke 
groepen kunnen aansluiten bij dit platform. 
In 2020 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij 
de Zonnebloem, met input van andere partijen het overleg 
heeft vormgegeven. De professionals hebben actief 
meegeluisterd maar zijn bewust van hun plek aan de zijkant 
van de groep.  
 
Dorpscontactpersonen 
In 2020 is de samenwerking tussen de dorpscontactpersonen 
en de opbouwwerker in frequentie afgenomen. Dit wil niet 
zeggen dat er minder gedeeld wordt met elkaar. Er wordt 
efficiënter samengewerkt door minder frequent samen te 
zitten maar inhoudelijk meer te bespreken en door te 
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pakken. Zo is de opbouwwerker eind 2020 benaderd zich in 
te zetten rondom het activiteitenaanbod van ApolloVitaal te 
Melick. Deze ondersteuning zal voornamelijk in 2021 
plaatsvinden.  
Een andere toegevoegde waarde van het contact tussen de 
dorpscontactpersonen en de opbouwwerker, vooral in tijden 
van Covid-19, is het ‘up to date’ houden van elkaar rondom 
de ontwikkelingen bij lokale initiatieven en verenigingen. De 
dorpscontactpersonen gaven aan vooral telefonisch contact 
te houden met het verenigingsleven in Roerdalen. Wanneer 
er specifiekere (hulp)vragen waren werd de opbouwwerker 
ingelicht.  
 
Woensdagmiddag inloop 
De opbouwwerker heeft met de groep ‘welzijnswerkers’ 
binnen het ST (de Zorggroep, Proteion en de jongerenwerker) 
een woensdagmiddag inloop georganiseerd bij Puk en Muk in 
Vlodrop. Vraagstukken die betrekking hebben op 
vrijwilligerswerk worden hier opgepakt.  

 Gesprekken met potentiële vrijwilligers: Het koppelen 
van inwoners aan het sociaal team als mogelijk inzetbare 
hulp bij incidentele vragen. Eind 2020 zijn er een vijftal 
vrijwilligers aangemeld bij het ST. 

 ‘matchen’ van vraag en aanbod 

 vrije inloop voor inwoners wanneer de covid-19 
maatregelen dit toestaan. Dus vooral een laagdrempelige 
ontmoetingsplek creëren.  
 

Beleidsmedewerkers 
Actieve samenwerking met beleidsmedewerkers en de 
opbouwwerker. Zowel vanuit verschillende invalshoeken als 
bij verschillende samenwerkingsgroepen zoals elders in dit 
verslag aangekaart. Een informele, efficiënte en prettige 
samenwerking waarin echt geluisterd wordt naar de wens 
van de uitvoerders (het ST). 
 
Projecten 
De opbouwwerkers heeft een actieve bijdrage geleverd, en 
levert die nog steeds aan de volgende projecten: 

 Busproject Roerdalen, vanuit de subsidieregeling Jeugd 
aan Zet zomereditie: Ontwikkeling van een 
multifunctionele mobiele voorziening voor jong en oud. 
Vóór en dóór inwoners van Roerdalen. De opbouwwerker 
ondersteund voornamelijk de (volwassen) vrijwilligers die 
betrokken zijn bij dit project. Echter liggen er ook een 
hoop praktische zaken op het bordje van de 
opbouwwerker. Andere actieve partijen vanuit het ST zijn 
de jongerenwerker en het CJG. 

 Speel- o- teek Roerdalen: I.s.m. Oké Roerdalen en CJG, 
verder ontwikkelen van een speel-o-teek. Achterliggende 
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doelen zijn het terugdringen van armoede en het in kaart 
brengen van opvoedvragen bij gezinnen. 

 Welzijn op recept. Eind 2020 heeft de samenwerking met 
huisartsen aandacht gekregen vanuit het ST. Er valt nog 
winst te behalen maar de eerste stappen zijn gezet. De 
opbouwwerker bekijkt voor 2021 samen met de 
zorggroep (Roos) en de gemeente naar een mogelijke 
pilot ‘Welzijn op recept’ 

Overige werkzaamheden 
 

Erkend Leerbedrijf 
Menswel is SBB gecertificeerd als erkend opleidingsbedrijf. 

 
Non formele educatie Midden-Limburg (via penvoerder 
gemeente Roermond) is een derde groep laaggeletterde 
deelnemers afgerond. In verband met Corona is er tijdelijk 
geen vierde lesgroep bijeen gebracht. 
Individuele professionalisering en Netwerken 
Eind 2020 heeft de opbouwwerker zich aangesloten bij het 
leeratelier: Samenlevingsopbouw van Zuyd Hogeschool Social 
Work. Het idee is om met verschillende opbouwwerkers 
binnen de regio Limburg i.s.m. (docent-) onderzoekers de 
laatste trends, in’s en out’s m.b.t. samenlevingsopbouw met 
elkaar te delen. De opbouwwerker heeft aan twee 
bijeenkomsten deelgenomen. 
 
Opdrachtgever praktijkopdracht ‘Eenzaamheid’ 
De opbouwwerker heeft via bovenstaand netwerk zich 
opgegeven en ingezet als opdrachtgever voor een 
praktijkopdracht voor studenten van Zuyd Hogeschool Social 
Work. De opdracht staat in het teken van eenzaamheid en 
samenlevingsopbouw.  
 
Deelname leerkringen vrijwilligersbeleid 
Samen met de Zorggroep, Proteion heeft de opbouwwerker 
deelgenomen aan de (online) leerkringen vrijwilligersbeleid 
van de Movisie i.s.m. POVL. De sessie waren bedoeld voor 
het bespreken en aanscherpen van het huidig 
vrijwilligersbeleid waarbij beleidsmedewerkers en 
uitvoerders met elkaar het gesprek aangingen. Voor 
Roerdalen lopen wij vanuit het ST vaker tegen praktische 
zaken aan m.b.t. het ondersteunen en waarderen van 
vrijwilligers. Deze sessies hebben een bijdrage geleverd aan 
hoe het anders kan en de plannen liggen er voor 2021 om dit 
verder uit te werken. 
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project: Jongerenwerk 
Doelgroep: Jongeren (14 t/m 25jaar) 

Projectomschrijving: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jongerenwerker werkt dorpsgericht en individueel. Hij/zij legt 
verbindingen tussen jongeren en volwassenen in een buurt en bevordert 
binding door te luisteren naar jongeren, het gesprek aan te gaan over 
vragen rondom opgroeien op weg naar zelfstandigheid, maar ook door 
gezag uit te stralen en zo nodig de confrontatie met hen aan te gaan. 
Voorop staat het versterken en benutten van de eigen kracht van 
jongeren, ouders en gezinnen.  
 
Het jongerenwerk van Menswel bevat diverse facetten om preventief 
jongeren te ondersteunen in hun weg naar volwassenheid en 
verantwoordelijk burgerschap, namelijk ambulant jongerenwerk, 
talentontwikkeling en de jongerencoach.  In deze holistische aanpak 
wordt nauw samengewerkt met het CJG, Werk en Inkomen, 
Zorgaanbieders, Politie, Reclassering, Maatschappelijk Werk en andere 
netwerkpartners. Met deze sluitende aanpak beoogt het jongerenwerk 
op laagdrempelige wijze jongeren in hun kracht te zetten door in te 
zetten op talentontwikkeling en participatie.  
 
De ambulant jongerenwerker ontmoet jongeren op de diverse 
vindplaatsen in de (openbare) ruimte en tracht door contactlegging 
kleine problemen klein te houden en signalen te vangen. Het 
jongerenwerk gaat met jongeren en de buurt aan het werk om inactief 
gedrag om te zetten in actief gedrag. De jongeren die buiten de boot 
vallen worden door de jongerencoach op een laagdrempelige manier 
begeleid met als doel om zo snel mogelijk weer op eigen benen te 
kunnen staan. In deze aanpak is de samenwerking met de diverse 
partners van essentieel belang. Op het moment dat de hulpvraag te 
zwaar of tijdsintensief wordt voor de jongerencoach wordt er 
opgeschaald. Het doel is om zo min mogelijk op te schalen met 
hulpverlening en problemen zo klein mogelijk te houden. 
 
Het jongerenwerk opereert niet alleen. Beleidslijnen en strategieën 
worden uitgezet met gemeente en andere partners. De gemeente is 
leidend, zij fungeert als regisseur. De jongerenwerker signaleert en 
adviseert en stemt met partners af wat het jongerenwerk kan betekenen 
en waar haar rol eindigt (verwijzen). 

Doel en opdracht: Gemeente: 

 Integraal werken vanuit het Sociaal Team. 

 Jongeren ontwikkelen en ontplooien zich optimaal.  

 Resultaat: Jongeren kunnen met vragen en problemen rondom 
opgroeien op weg naar volwassenheid terecht, en worden waar 
nodig verwezen.  

 Uitgangspunt is dat door middel van preventie onnodige instroming 
naar gespecialiseerde zorg wordt beperkt. 

 
Specifieke werkdoelen Menswel 2020: 

 Inzicht in lichte jeugdproblematiek per dorp > coaching (relatie CJG; 
hoeveelheid jeugdzorg Roerdalen!) 

 Reageren op overlastmeldingen 
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 Inzicht in ontmoetingsmogelijkheden, hangplekken, voorzieningen > 
talenten en ontmoetingsmogelijkheden stimuleren met omgeving 

 Samenhang jongerenwerk met het Sociaal Team. 

Gepleegde acties: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen 

 Menswel heeft geïnvesteerd in het verder uitbreiden van het 
netwerk en bekendheid van het jongerenwerk. Dit heeft 
geresulteerd in meer informele contacten en betere bekendheid 
van het jongerenwerk. Voorbeelden hiervan zijn: deelname Sociaal 
team, vrijwilligers en jongeren voor het busproject, scholen die 
benaderd zijn voor het brugtasproject. 

 Het jongerenbusproject is, in het kader van Jeugd aan Zet 
zomereditie, in juli 2020 van start gegaan. Voorheen zou het 
jongerenwerk en klus in haar eentje klaren, nu is het project vanuit 
het Sociaal team met het opbouwwerk en het CJG aangevlogen. 
Met 30 jongeren in de gehele regio Roerdalen is gebrainstormd 
over hoe de bus eruit zou moeten zien en wat er binnen in de bus 
zou moeten staan. Het resultaat van eind 2020/begin 2021 is dat de 
stadsbus is gekocht, er is gesloopt door de jongeren, de bus is 
schoongemaakt en de stroomvoorziening is geregeld 
(zonnepanelen). De streefdatum voor het gebruiksklaar maken van 
de bus is september 2021. 
Door Coronabeperkingen is de vaart er enigszins uitgegaan. Er zijn 
ter compensatie alternatieve bijeenkomsten voor jongeren 
georganiseerd om de groep enthousiast te houden.  

 Individuele begeleiding van circa 15 jongeren. 

 Het omtoveren van het brugtasproject naar het ‘positieve 
gezondheid’ project, dat begin 2021 van start gaat op de 
basisscholen in Roerdalen. 

 De jongerengroepen en voorzieningen voor jongeren zijn, wanneer 
deze open waren voor jongeren gedurende 2020, wekelijks bezocht. 
De Blokhut is een plek waar jongerenwerk voorheen veel te vinden 
was. 

 Het jongerenwerk is één keer per week ambulant te vinden. 
Enerzijds op de momenten dat er iets aan de hand is, maar ook op 
de momenten dat en niets tot weinig speelt. Dit zorgt voor 
wederzijds begrip en vertrouwen met de jeugd en de andere 
bewoners.  

 De werkzaamheden van het ambulant jongerenwerk worden 
geregistreerd en bij bijzonderheden volgt teruggekoppeld aan de 
gemeente en andere netwerkpartners. Overlastmeldingen zijn, 
omdat er minder jongeren op straat zijn, ook vermindert. Voor 
details zie hieronder: per dorp uitgelicht. 

 Deelname aan overleggen en ontwikkeling van jeugdbeleid, 
waaronder: bemoeizorgoverleg, veiligheidshuis, Sociaal Team. In 
het preventieoverleg Jeugd Midden-Limburg is Menswel één van de 
initiatiefnemers 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. Er is 
een animatiefilmpje gemaakt voor op social media en een website. 
Daarop staat hoe fijn het is voor kinderen om alleen al hun hart te 
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kunnen luchten. Soms is een beetje aandacht geven al genoeg. En 
als dat niet zo is, zijn er op de site de gegevens te vinden van alle 
professionele jeugdhulpverleningsorganisaties in de regio.  

 Contact met buurtbewoners om de situatie in kaart te brengen en 
te bemiddelen bij eventuele problemen, zodat er geen escalaties 
ontstaan en problemen worden opgelost.  

 Een verbinder zijn van de driehoek (buurtbewoners, jongeren en 
Gemeente). Het Jongerenwerk fungeert als klankbord voor de 
jongeren en buurtbewoners.   
 

Ambulant jongerenwerk 
Creëren van een relatieband met jongeren en buurtbewoners. 
In vergelijking met 2019 komen er in 2020 minder meldingen binnen 
m.b.t. overlast. Hierbij bemiddelt het jongerenwerk tussen jongeren en 
buurtbewoners. Buurtbewoners vinden het vaak moeilijk om jongeren 
aan te spreken omdat er een bepaalde angst heerst. Het is van belang 
dat vanuit het jongerenwerk en opbouwwerk gecoacht wordt in het 
omgaan met deze jongeren. De jongeren zijn goed aanspreekbaar en 
staan meestal ook open voor gesprek. Omdat de jongeren veel van plek 
naar plek rijden is het moeilijk om te duiden van welke jongeren de 
overlast afkomstig is waardoor de relatieband moeilijker is om te 
creëren. Sommige dorpen zijn erg gesloten wat er ook voor zorgt dat 
het moeilijker is om relaties aan te gaan.  

 
 In Melick werd er bij de basisschool en bij de speeltuin weleens 

overlast gemeld. 
 In Vlodrop werd gedurende de zomer bij de tuintjes overlast 

gemeld. 
 In Posterholt werd zo nu en dan overlast gemeld bij de Markt. 

 
 

 Het jongerenwerk treedt in contact met de jongeren en poogt een 
vertrouwensband met de jongeren te creëren. Vervolgens leent het 
contact zich onder andere om de jongeren aan te spreken op 
bepaald gedrag. 

 In de winter worden er incidenteel jongeren gezien op hangplekken. 
Dit heeft met name te maken met het weer.  In Herkenbosch hing 
een groep veel buiten in 2019. Dit is in 2020 minder geworden.  
Deze jongeren hebben allen school of werk, er ligt tot nu toe geen 
concrete hulpvraag. Jongerenwerk is bekend met de namen van 
deze jongeren. Mocht zich iets voordoen in de toekomst, dan kan er 
snel worden geschakeld. Met beter weer treft het jongerenwerk 
jongeren op onderstaande plaatsen: 

 Melick: De Meuleberg, op de markt, de basisschool en de speeltuin. 

 Posterholt: Op de markt en bij de speeltuin. 

 Montfort: Aan het water bij het voetbalveld. 

 Herkenbosch: Op de markt en bij het voetbalveld. 

 Vlodrop: De tuintjes en de Blokhut. 

 St. Odiliënberg: Bij het trapveldje in de straat van het gemeentehuis 
en naast de gemeenteloods. 
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 Jongerenwerk rijdt 1 ambulante ronde per week, en neemt per 
ronde 3 kernen mee. Mochten er overlastmeldingen zijn, dan gaat 
daar de prioriteit heen. 

 
Per dorp uitgelicht: 
 
             Posterholt: 

 In Posterholt treft het jongerenwerk geregeld jongeren. Bij de 
markt worden jongeren gesignaleerd in de zomer. Dit zijn meestal 
verschillende groepjes jongeren. Het zijn in ieder geval geen 
overlast gevende jongeren. Er is in 2020 éénmaal een melding 
geweest van kranten die werden verbrand. De jongeren die dit 
gedaan hadden, zijn niet gezien. 

 Op de Rector van den Boornlaan wordt in de zomer overlast 
ervaren door buurtbewoners. Het jongerenwerk bevindt zich in een 
groepsapp met de buurtbewoners zodat overlast snel gemeld kan 
worden. 

 
              Vlodrop: 

 In de zomer van 2020 werd regelmatig overlast gemeld bij de 
tuintjes in Vlodrop. Jongerenwerk heeft contact gehad met een 
beheerder van de tuintjes en met de jongeren die zich hier begaven. 
Uiteindelijk, door de hoeveelheid rotzooi die de jongeren maakten, 
mochten zij niet meer bij de tuintjes zitten van de beheerder. Zij 
hebben zich toen verzameld bij een plek naast de tuintjes. De 
jongeren hadden tevens het idee om een eigen ‘keet’ te bouwen, in 
Vlodrop. Dit is gebeurd, bij de lange Paalweg in Vlodrop. Dit bevindt 
zich op privéterrein. Jongerenwerk heeft pogingen gedaan om met 
de jongeren in contact te komen. De reacties van de jongeren zijn 
gemengd. De ene vindt het oké wanneer jongerenwerk langskomt 
en de ander vindt het minder fijn. Zo nu en dan wordt er met een 
jongere gesproken die goed met jongerenwerk overweg kan. 

 De blokhut is gedurende 2020 gesloten geweest door de 
Coronamaatregelen. Dit heeft erin geresulteerd dat er weinig te 
doen was voor jongeren in de buurt.  

 
              Herkenbosch: 

 In Herkenbosch kwam het jongerenwerk in de zomer tussen de 10-
15 jongeren tegen. Zij bevinden zich bij het Kerkplein of bij de JOP 
bij het voetbalveld. De jongeren zijn goed aanspreekbaar en zorgen 
nauwelijks voor overlast. In de wintermaanden staan ze er minder. 
Het jongerenwerk constateert een tweesplitsing bij de jongeren. Er 
is een groep die blowt en een groep die niet blowt. De groep die 
niet blowt, wordt het meeste gezien door het jongerenwerk. De 
groep die wel blowt, bevindt zich onder andere bij de nieuwe keet 
in Vlodrop. 

            
              Melick: 

 In Melick bevinden jongeren zich op de markt, bij de basisschool en 
bij de Meuleberg. De basisschool doet zo nu en dan een melding bij 
het jongerenwerk. Hier vinden weleens vernielingen plaats. 
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Jongerenwerk heeft nauw contact met de basisschool en 
buurtbewoners. 

 Op de markt bevindt zich een groep tussen de 5-10 jongeren. Ze zijn 
makkelijk aanspreekbaar. In 2020 bevinden ze zich ook weleens bij 
de Apollo in Melick. 

 Jongerenwerk constateert dat er wordt geblowd, en gaat hier het 
gesprek over aan met de jongeren. In de wintermaanden worden de 
jongeren niet gezien. 

 
              St. Odiliënberg: 

 In St. Odiliënberg hangen de jongeren vaker bij de JOP bij het 
gemeentehuis. Ook komt er zo nu en dan een oudere groep 
jongeren bij elkaar. Zij staan verderop met auto’s geparkeerd. Er 
worden Verder geen meldingen gemaakt in St. Odiliënberg. 

               
              Montfort: 

 In Montfort hangt er een groep rondom het voetbalveld. Dit is een 
erg grote groep. Naar schatting 20-25 personen. Zij zijn allen 20+ en 
veroorzaken verder geen overlast. Jongerenwerk gaat zo nu en dan 
langs deze groep om contact te leggen. De groep wordt alleen maar 
in de zomer gezien. Vanuit het individuele jongerenwerk wordt één 
jongen begeleid die ook tot deze groep behoort.  

  
 
    Werken in ketenverband 

 Werken in ketenverband (afstemming en verwijzing, waaronder 
CJG). Er is geregeld afstemming met netwerkpartners in het 
jongerenoverleg. Vanuit CJG, leerplicht, woningbouwvereniging, 
politie en het veiligheidshuis worden casussen besproken. De komst 
van het Sociaal Team heeft ervoor gezorgd dat er sneller geschakeld 
kan worden met partners. In de casuïstiek-overleggen worden 
casussen voorgelegd door o.a. jongerenwerk. Deze worden dan 
besproken in het team, met daarbij aandacht voor de praktische 
vraag, alsmede de leervraag. 

 
      Jongerenopbouwwerk 

 Jongerenwerk heeft aansluiting gezocht bij jongeren in Montfort die 
een skatebaan willen realiseren. Jongerenwerk heeft een 
verbindende rol aangemeten met de jeugd, dorpscontactpersoon 
en een medewerker van Ruimtelijke Ordening. Het project heeft 
even stilgelegen door Corona.  Het project is sinds kort opgepakt, in 
de loop van 2021 wordt duidelijk hoe er vorm aan de wens wordt 
gegeven.  

 Jongerenwerk is betrokken bij het realiseren van een fietscrossbaan 
in Posterholt. De rol van het jongerenwerk is hierbij meer op de 
achtergrond. Rondom deze fietscrossbaan wordt zo nu en dan 
overlast gemeld. Jongerenwerk zit in de groepsapp met 
buurtbewoners en houdt daarnaast korte lijnen met de 
betrokkenen van de fietscrossbaan.  

 Tezamen met het Sociaal Team, is er een 2020 een start gemaakt 
aan het bus-project. Vrijwilligers en jongeren doen mee om dit 
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project vorm te geven. In juli was de start van het bus-project. 30 
jongeren vanuit alle dorpen hadden zich aangemeld om mee te 
doen. De jongeren beslisten gedurende 2020 over de buitenkant, 
het logo en de binnenkant.  Gedurende corona heeft het project 
stilgelegen. De situatie rondom de bus momenteel is als volgt:  

 De bus staat in Sint Odiliënberg. De stoelen zijn er uitgehaald (door 
jongeren) en de bus is gestript.  

 Begin 2021 is de elektrische voorziening in de bus gemaakt tezamen 
met vrijwilligers en jongeren.  

 De buitenkant wordt in mei gemaakt, dit is een geprinte folie die 
over de bus heen wordt gelegd. 

 Het vervolg van de binnenkant wordt tezamen met (oudere) 
vrijwilligers gemaakt. De ondernemersvereniging Roerdalen wordt 
betrokken bij aanschaf van materialen en waar mogelijk om 
helpende handen aan te leveren. 

 
 
     Accommodatie gebonden jongerenwerk 

 De Blokhut is gedurende de Coronaperiode gesloten geweest. Er is 
in de tussentijd contact met de beheerder van de Blokhut 
gehouden. In de zomer is de Blokhut even open geweest. De groep 
die het incident in Vlodrop had veroorzaakt was hier ook vaker 
aanwezig. Op deze manier is er gewerkt aan het ontwikkelen van 
een band met de jongeren. 

 KA huis in Posterholt heeft toegezegd dat wanneer het 
jongerenwerk bepaalde jongeren treft op straat, zij deze jongeren 
mee kan nemen naar de accommodatie, als een soort van inloop, 
zodat ze hun plekje hebben. Dit is iets waar het jongerenwerk aan 
moet denken wanneer jongeren worden gezien op de markt of bij 
de speeltuin. Het Ka-huis stelt zich in 2021 tevens beschikbaar voor 
activiteiten voor jongeren 

 
    Voorlichting 

 Het Sociaal Team, waaronder jongerenwerk en CJG, zijn in 2020 
bezig geweest met het finetunen van het brugtasproject. Positieve 
gezondheid is onder andere verwerkt in het brugtasproject. Ook zijn 
er zaken toegevoegd als ‘positieve mindset’ en zijn er leerzame 
energizers en spelletjes erin verwerkt. Begin 2021 zijn er vele 
basisscholen die van het project gebruik willen maken. In april vindt 
de eerste plaats. 

  
    Talentontwikkeling 

 Jongeren/burgers organiseren activiteiten voor jongeren. 
Jongeren organiseren geregeld activiteiten. Hierbij kan gedacht 
worden aan een darttoernooi. Vanuit het jongerenwerk wordt 
hierin gestuurd en begeleid. Vaak begint het aanbodgericht omdat 
het niet altijd vanuit de jongeren zelf komt. Jongerenwerk heeft 
activiteiten gedaan met jongeren die betrokken waren bij het 
busproject. De activiteiten die we met de jongeren van de bus 
hebben gedaan, waren veelal aanbodgericht. In de toekomst willen 
we dit meer vraaggericht gaan doen, d.w.z. het inspelen op de 
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behoefte van de jongeren. 
 
    Jongerencoaching 

 Bij jongerencoaching wordt gestuurd op de zelfredzaamheid. Hierbij 
wordt rekening gehouden met het systeem en wordt het systeem 
ingezet wanneer nodig. Bij jongerencoaching wordt er vaak gebruik 
gemaakt van monitoring. Er blijft contact met de jongeren en 
wanneer er moeilijkheden zijn dan is het vertrouwen er al en kan er 
meteen gehandeld worden.  

 
Individuele casussen/jongerencoaching: 
  

Initialen Doelstelling Acties Resultaat Aanmelding Status 

ZY Een luisterend 
oor bieden 
wanneer dit 
nodig is.  

Verder contact 
met hem en 
school 
onderhouden 
wanneer er 
bijvoorbeeld 
sprake is van 
verzuim om 
welke reden 
dan ook 

Gesprekken gehad met school/ZY en 
moeder over het verzuim. 
jongerenwerk is momenteel op de 
achtergrond aanwezig. 

Menswel Rustend 

ST Ondersteunen 
bij 
documenten/ 
het regelen van 
zaken voor 
school/ andere 
zaken. 

Ondersteund bij 
het aanvragen 
van 
studiefinancieri
ng, geholpen 
met rekeningen 
en andere 
documenten, 
ingeschreven bij 
een andere 
gemeente 
(Roermond) 

 ST woont momenteel in Roermond. 
momenteel verzorgt jongerenwerk 
nazorg. D.w.z. zo nu en dan contact 
onderhouden. ST is verwezen naar 
wel.kom 

Veiligheidshuis Lopend  

KS Fungeren als 
stok achter de 
deur. KS regelt 
veel zaken voor 
school. 
Jongerenwerk 
blijft op de 
achtergrond 
aanwezig 

Toeleiden naar 
organisaties die 
hem kunnen 
helpen bij 
bepaalde zaken. 
Denk aan 
leerplicht. 
Jongerenwerk 
ondersteunt bij 
praktische 
vragen. En 
neemt vaker 
contact op om 
te vragen hoe 
het is. 

KS is tevreden met de begeleiding 
die hij ontvangt vanuit jongerenwerk. 
het zorgt ervoor dat hij zaken oppakt  
die anders waren blijven liggen. 
dit komt door de coachende, 
laagdrempelige houding van  
jongerenwerk 

  

AZ Monitoren hoe 
het met hem 
gaat. AZ heeft 
aangegeven dat 
de thuissituatie 
niet ideaal is 
voor hem, er 
was vaker 
sprake van 
verbaal geweld 

Jongerenwerk 
heeft contact 
gezocht met 
Veilig Thuis 

Na enkele gesprekken te hebben 
Gevoerd met VT. Kwam eruit dat 
Laagdrempelig in contact staan met 
AZ het beste was. Om deze reden is  
Jongerenwerk nog betrokken en 
Monitort jongerenwerk AZ door zo 
nu en dan contact op te nemen 
over hoe de thuissituatie is. 

  

RM Monitoren hoe 
het met RM 
gaat. Rm had 
schulden en zat 
niet lekker in 

Jongerenwerk 
heeft contact 
opgenomen 
met AMW en 
RM 

AMW blijft betrokken om RM 
te ondersteunen bij zijn financiën. 
Jongerenwerk blijft als vertrouwens 
persoon betrokken. RM geeft aan 
dat hij het fijn vindt om zo nu en dan 
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zijn vel. 
Gebruikte drugs 
om rustiger te 
worden 

doorverwezen. 
Er zijn 
regelingen 
getroffen voor 
het betalen van 
de schulden.  

te spreken met jongerenwerk 

DR DR 
ondersteunen 
om meer 
zelfredzaam te 
worden 

Er is binnen dit 
gezin al veel 
hulpverlening 
geweest. Er is 
echter nog 
nooit 1 op 1 
met DR 
gesproken. 
Jongerenwerk 
doet dit wel.. 
Op het moment 
wordt er 
gekeken naar 
mogelijkheden. 
Er zit veel 
emotie bij DR 
uit het 
verleden, wat 
hij nooit heeft 
uitgesproken. 
Wellicht dat er 
meer nodig is 
bij DR. Daar 
wordt op het 
moment heen 
gekeken 
 

DR geeft aan dat hij gesprekken erg fijn 
vindt, en wil graag verder geholpen 
worden door jongerenwerk. 

BJ BJ helpen met 
praktische 
zaken, 

Het regelen van 
documenten 
om 
bijvoorbeeld te 
voetballen. Het 
kopen van 
voetbalkleding, 
en het 
ondersteunen 
met het vinden 
van een bijbaan 

Jongerenwerk heeft zo nu en dan  
contact met BJ. 
wanneer er praktische zaken spelen, 
wordt jongerenwerk hiervoor gevraagd 
CJG zit ook in deze casus, hier  
wordt contact mee onderhouden. 

M M had iets waar 
hij mee zat. Dit 
wilde hij graag 
bespreken met 
een 
vertrouwensper
soon. Het ging 
erover dat hij 
niet zo goed kon 
plannen 

Er is een 
gesprek 
gevoerd met M 
over hetgeen 
waar hij mee 
zat. 
Jongerenwerk 
heeft toen tips 
gegeven  

Een aantal dagen later is er weer 
contact opgenomen met M. 
Hij gaf aan dat het nu beter ging. 
jW blijft laagdrempelig in contact 
en appt/belt zo nu en dan met M. 

NM De vraag die N 
had, was 
gerelateerd aan 
het meer sociale 
contacten 
opdoen.  

N heeft kennis 
gemaakt met 
het busproject, 
en is hierbij 
betrokken. 
Hierdoor heeft 
hij andere 
jongeren leren 
kennen 

Het busproject heeft weliswaar even 
stil gelegen. Maar er is nog steeds  
contact met N. voor activiteiten 
in de toekomst wordt hij gevraagd en 
hierin doet hij mee 

 
 
   Signalen 
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 Ambulant zijn er weinig meldingen geweest. Jongerenwerk heeft zo 
nu en dan contact met politie en Boa’s over meldingen. Er wordt 1 
ambulante ronde per week gemaakt, uit preventief oogpunt. 

 Contact met verenigingen is er weinig geweest in 2020. Dit komt 
voornamelijk door de coronatijd. In 2021 kan dit (hopelijk) weer 
opgepakt worden.  

Behaald effect: 
 
 
 
 
 
 

 Er zijn regelmatig casussen doorgestuurd naar jongerenwerk. Dit is 
een groot positief verschil ten opzichte van 2019. Waarschijnlijk is 
de reden hiervoor dat jongerenwerk aan naamsbekendheid heeft 
gewonnen door deelname aan het Sociaal Team. Ook andere 
partijen weten jongerenwerk goed te vinden. Denk aan leerplicht, 
of personen van een dagbesteding. 

 De deelname aan het Sociaal Team is erg helpend. Zo nu en dan zijn 
er casuïstiek overleggen. Er komen dan tips en adviezen van 
collega’s van het Sociaal team, waar de jongerenwerker weer mee 
verder kan. Collega’s zijn makkelijker te vinden. Het voelt echt als 
een team. 

 Het brugtasproject is omgetoverd tot een ‘positieve gezondheid’ 
project. Scholen zijn erg enthousiast hierover. In 2019 was er 1 
school bereikt. Voor de nieuwe jaargang hebben zich al 4 scholen 
en meerdere klassen gemeld.  

 Het busproject is een project waarbij veel jongeren zijn bereikt. 
Jongeren worden meegenomen in activiteiten die in de toekomst 
worden gedaan. Dit zijn activiteiten die aan de bus zijn gerelateerd, 
maar soms ook niet. Op deze manier leert jongerenwerk zoveel 
mogelijk jongeren kennen en kan er worden ingespeeld op 
behoeftes. 
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d. Mantelzorgondersteuning en vrijwilligersondersteuning door Proteion 

 

1. Mantelzorgondersteuning 

 

1.a Geregistreerde mantelzorgers 

Het aantal geregistreerde mantelzorger op 31 december 2020 bedraagt: 617 

 

1.b Individuele hulpvragen 

Het aantal individuele hulpvragen van mantelzorgers is 225. 

De meeste vragen hadden betrekking op de volgende onderwerpen: 

 Aanvraag ‘Mantelzorgwaardering’ 

 Mogelijkheden van respijtzorg, m.n. door de inzet van vrijwilligers 

 Algemene informatie over (intramuraal) wonen met zorg en mantelzorgwoningen. 

 

1.c Mantelzorgwaardering  

In totaal zijn 431 aanvraagformulier ontvangen voor de regeling ‘Mantelzorgwaardering 2020’. 421 

aanvragen zijn toegewezen en 10 aanvragen zijn afgewezen. Bij twee aanvragen betrof het een jonge 

mantelzorger. 6 aanvragen werden ontvangen van mantelzorgers die niet woonachtig zijn in de 

gemeente Roerdalen; deze aanvragen zijn afgewezen. 

 

Op het aanvraagformulier heeft de mantelzorger kunnen invullen of hij/zij behoefte had dat de 

mantelzorgondersteuner contact met hem/haar mocht opnemen. 29 mantelzorgers hadden hieraan 

behoefte. Van deze personen bleken 6 personen dit bij nader inzien toch niet noodzakelijk te vinden. 

9 personen wilden algemene informatie over mantelzorg en de ondersteuningsmogelijkheden. 16 

mantelzorgers hadden een specifieke vraag.  

 

Verdeling aanvragen ‘Mantelzorgwaardering’ over de kernen van de gemeente Roerdalen: 

 

  Herkenbosch Melick Montfort Posterholt  Sint 
Odiliënberg 

Vlodrop Totaal 

 
Aanvragen 

 
108 53 52 78 89 45 425 

Hulpvragen 
n.a.v. deze 
aanvragen 

 

6 1 4 8 6 4 29 
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1.d Dag van de Mantelzorg 

Op de landelijke Dag van de Mantelzorg (dinsdag 10 november) werden 389 mantelzorgers 

voorgedragen om een attentie te ontvangen. Dit betrof een tegoedbon ter waarde van € 10,00 die 

ingewisseld kon worden bij 17 lokale ondernemers. Een groot aantal mantelzorgers ontving van 

meerdere personen uit zijn/haar omgeving een kaartje waarop zij voor deze attentie werden 

voorgedragen. Ook werden veel mantelzorgers hiervoor voorgedragen die in voorgaande jaren niet 

eerder als mantelzorger in beeld waren bij het Steunpunt Mantelzorg.  

 

Verdeling uitgereikte tegoedbonnen over de kernen van de gemeente Roerdalen: 

 

  Herkenbosch Melick Montfort Posterholt  Sint 
Odiliënberg 

Vlodrop Totaal 

 
Aantal 

 
92 42 43 86 67 59 389 

 

Door de coronamaatregelen, was het helaas niet mogelijk om de tegoedbonnen te laten bezorgen 

door vrijwilligers. Businesspost heeft daarom deze bonnen op 10 november aan huis bezorgd.  

 

Medewerkers van de gemeente Roerdalen die mantelzorgtaken verrichten, werden eveneens in het 

zonnetje gezet. Collega’s konden hen hiervoor voordragen. In totaal werden 9 medewerkers verrast 

met een Geluksbon die ingeleverd kan worden bij een lokale ondernemer.  

 

 

1.e  Bijzonderheden 

-  In oktober 2020 is huis-aan-huis een Mantelzorgspecial verschenen van het  

  RoerdalenBericht.  

-  Eind 2020 is deelgenomen aan het project ‘In voor Mantelzorg Thuis’ van  

  Movisie. Het doel van dit project is om de leden van het Sociaal Team  

  bewuster te maken van rol en de positie van mantelzorgers bij een ontvangen  

  hulpvraag. In 2021 zal het project binnen dit team verder worden  

  geïmplementeerd.    

-  Een studente van de opleiding Toegepaste Psychologie van Fonty  

  Hogescholen in Eindhoven heeft een afstudeeropdracht uitgevoerd voor het  

  Steunpunt Mantelzorg. De opdracht betrof de ontwikkeling van een interventie  

  gericht op gedragsverandering bij zorgprofessionals om meer oog te hebben  

  voor de jonge mantelzorger. De mantelzorgondersteuner was hierbij de  

  stagebegeleider. De interventie is m.n. gericht op de leden van het Sociaal  

  Team. 

- Voor de beoordeling en administratieve afhandeling van de regeling  
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  ‘Mantelzorgwaardering 2020’ is ondersteuning ontvangen van een vrijwilliger.  

  Op basis van de Participatiewet, verricht zij deze werkzaamheden als  

  tegenprestatie voor een ontvangen uitkering. 

-  Geprobeerd is om enkele digitale koffiemomenten te organiseren voor  

  mantelzorgers. Omdat de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst niet  

  mogelijk maakte, is gekozen voor een digitale bijeenkomst. De behoefte van  

  mantelzorgers hieraan bleek nihil, waardoor deze bijeenkomsten zijn komen te  

  vervallen.    

 

2. Vrijwilligerszorg Roerdalen 

 

 

2a. Hulpvragen 

Totaal aantal hulpvragen 70 

 
Aantal nieuwe hulpvragen 

 
37 

Totaal aantal koppelingen van hulpvragen 
aan vrijwilligers 

32 

Aantal nieuwe koppelingen van 
hulpvragen aan vrijwilligers 

9 

 

Verdeling aantal (nieuwe) hulpvragen over de kernen van de gemeente Roerdalen: 

 

  Herkenbosch Melick Montfort Posterholt  Sint 
Odiliënberg 

Vlodrop Totaal 

totaal 
aantal 

hulpvragen 
 

10 14 1 18 16 11 70 

aantal 
nieuwe 

hulpvragen 
 

6 8 - 11 7 5 37 

 

Verdeling aantal (nieuwe) koppelingen van hulpvragers aan vrijwilligers over de kernen van de 

gemeente Roerdalen: 

 

  Herkenbosch Melick Montfort Posterholt  Sint 
Odiliënberg 

Vlodrop Totaal 

totaal aantal 
koppelingen 

 
6 3 1 7 9 6 32 

aantal 
nieuwe 

koppelingen 
2 1 - 4 - 2 9 



29 

 

2b. Vrijwilligers 

 

 

 

Verdeling aantal (nieuwe) vrijwilligers over de kernen van de gemeente Roerdalen 

 

  Herkenbosch Melick Montfort Posterholt  Sint 
Odiliënberg 

Vlodrop  Totaal 

totaal 
aantal 

vrijwilligers 
2 2 2 5 10 7  28 

aantal 
nieuwe 

vrijwilligers 
- - - 2 - -  2 

 

 

Als gevolg van de coronamaatregelen, heeft de ondersteuning door onze zorgvrijwilligers in 2020 er 

anders uitgezien dan gewenst. Vooral in de maanden van de eerste lockdown, heeft Proteion Welzijn 

aan de vrijwilligers gevraagd om niet op huisbezoek te gaan. Contacten met hulpvragers vonden toen 

telefonisch plaats. Afhankelijk van een gevoel van veiligheid bij de hulpvrager en/of vrijwilliger, zijn 

de huisbezoeken hervat vanaf de zomerperiode. Nieuwe intakes van hulpvragers gebeurden 

telefonisch als de beantwoording van de hulvraag op korte termijn noodzakelijk was. De koppeling 

aan een beschikbare vrijwilliger vond eveneens per telefoon plaats. Nieuwe vrijwilligers werden 

a.g.v. het coronavirus nauwelijks gevonden. Er is vanwege dezelfde reden ook niet voor geworven.  

Vrijwilligersbijeenkomst zijn niet georganiseerd vanwege de beperkende maatregelen voor 

groepsbijeenkomsten. De vrijwilligers zijn enkele keren aan huis verrast met een attentie als blijk van 

waardering voor hun inzet; juist ook in deze coronaperiode.     

 

In februari en september heeft een fysiek overleg plaatsgehad van het Informeel Zorg Platform (IZP) 

Roerdalen. De deelnemende organisaties bespraken hierin de negatieve en positieve gevolgen van 

de coronabeperkingen, kansen en vormen van onderlinge samenwerking.     

 

 

  

Aantal nieuwe vrijwilligers 2 

Aantal vrijwilligers 28 
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e. Ouderenwerk door De Zorggroep  
 

De focus heeft gelegen op de volgende thema’s:  

1. Coördinatie van vrijwilligers  

2. HuisKamerPlus   

3. Sociaal Team  

  

Ad1. Coördinatie van vrijwilligers  

De werkzaamheden rondom de coördinatie van vrijwilligers hebben nagenoeg alleen maar in het 

teken gestaan van de impact die Covid-19 had en nog altijd heeft op onze vrijwilligers. De angst en 

onzekerheid bij het overgrote deel van onze vrijwilligers is groot. Gezien hun leeftijd behoren zij 

veelal zelf tot de risicogroep maar daarnaast is er ook de emotionele impact die het heeft als je je 

werk als vrijwilliger niet kunt uitvoeren. Vrijwilligers werken belangeloos met hart en ziel en vinden 

het moeilijk om dit los te laten, ook in deze omstandigheden. Dit heeft het hele jaar door aandacht 

gevraagd. Deze aandacht hebben wij gegeven in de vorm van telefoontjes, een kaartje, een attentie. 

Alle vrijwilligers hebben aangegeven dat ze het werk graag weer willen oppakken als de 
omstandigheden dit toelaten.  

  

In drie individuele situaties is toch een vrijwilliger ingezet in het kader van 

eenzaamheidsproblematiek. Vrijwilligers zijn in deze situaties toegerust met beschermende 
maatregelen volgens de landelijke richtlijnen van de wijkverpleging.  

  

Ad2. HuiskamerPlus (HKP)  

In kwartaal 1 van 2020 is de HuiskamerPlus in Montfort geopend. De ouderenwerker heeft dit proces 

ondersteund door middel van het maken van afspraken met lokale ondernemers, met het bestuur 

van het dorpshuis, met de gemeente en met de begeleiders van de HuiskamerPlus.   

In samenwerking met de opbouwwerker van Menswel en de begeleiders van de HuiskamerPlus is de 
ruimte van de HuiskamerPlus ingericht, zijn er agogiemiddelen aangeschaft, vrijwilligers geworven en 

geselecteerd etc…….   

Daarnaast is er een oriënterend gesprek gevoerd met de bestuursleden van de Ouderenbond en De 

Zonnebloem in Montfort om te onderzoeken of het mogelijk is om de krachten te bundelen.  

Vanwege de lockdown is het niet gekomen tot concrete acties. Dit wordt weer opgepakt als de 

Corona-maatregelen dit toelaten.  

Met de afkondiging van de eerste lockdown is de ouderenwerker nauw betrokken geweest bij het 

sluiten van de locaties HuiskamerPlus en Huiskamerprojecten. Denk hierbij aan het informeren van 
deelnemers, mantelzorgers, wijkverpleging, ambulante begeleiding, Hulp bij het Huishouden en 

eventuele andere betrokkenen uit het netwerk van de individuele deelnemers. Maar ook het regelen 
van de warme maaltijd aan huis, het ondersteunen van de mantelzorgers en het voortdurend contact 

blijven houden, om vinger aan de pols te houden en zo nodig ondersteuning te regelen.   

  

Met inachtneming van de Corona maatregelen en het hanteren van strenge hygiënische richtlijnen 
en persoonlijke beschermende maatregelen bij medewerkers en vrijwilligers zijn de HuiskamerPlus 

locaties in nauw overleg met de gemeente inmiddels weer geopend.   

  

Ad3. Sociaal Team (ST)  

De ouderenwerker is in 2019 al intensief betrokken geweest bij de vorming van het Sociaal Team, in 

2020 lag de inspanning met name bij de uitwerking hiervan evenals de rol en taakverdeling.  
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 Positieve Gezondheid en Voorzieningenwijzer.  

Naast de training “Positieve Gezondheid” heeft de ouderenwerker met vier andere leden van het ST 

ook de training voor consulente van de “Voorzieningenwijzer“ gevolgd en hebben het afgelopen jaar, 

ondanks alle maatregelen, een tiental adviesgesprekken kunnen plaatsvinden. Hiermee wordt 

bijgedragen aan de bestrijding van armoede en ontstaat de mogelijkheid om eventuele 

onderliggende problemen indien nodig als team direct op te pakken. Vooralsnog is dit nog niet nodig 
geweest mede omdat de eerste adviesgesprekken hebben plaatsgevonden met al bestaande cliënten 

vanuit AMW en WMO. Daarnaast is de ouderenwerker met deze zelfde ST leden verbonden aan de 

“Vroegsignalering” en worden gesprekken gevoerd met o.a. de beleidsmedewerkers, Wonen Limburg 
en Plangroep om te onderzoeken wat nodig is voor een breder bereik.   

  

 Verbinding informele/ formele (professionele) zorg.   

De ouderenwerker is net als andere jaren mede regiehouder m.b.t. het Informeel Zorg Platvorm  

(IPZ). Doel van het IPZ is het uitwisselen van informatie en doorverwijzen naar elkaar zodat de 

(ondersteunings)vraag op de juiste plek en door de juiste persoon beantwoord wordt. Een belangrijk 

thema was dit jaar het veilig inzetten van vrijwilligers en ondersteunen van mantelzorgers in deze 
Corona periode. Het organiseren van de bijeenkomsten en het bepalen van de agenda gebeurt in 

onderlinge afstemming waarbij elke partner zijn verantwoordelijkheid neemt. Bij elk overleg wordt 
een andere organisatie of “nieuw initiatief” uitgenodigd zoals de coördinator van "Get a Grip” van 

Humanitas, Buurtgezinnen en de Diaken van Roerdalen.   

  

 Vrijwilligers verbinden aan het Sociaal Team.  

Eind maart is de ouderenwerker nauw betrokken geweest met het bewerkstelligen van een Face 

Book pagina voor Roerdalen met daaraan een gekoppelde groep genaamd “Roerdalen Samen”. Een 

groep waar naar aanleiding van de coronaperikelen vraag en aanbod samen komen, aanvankelijk met 

de gedachten dat burgers een en ander onderling afstemmen, echter is gebleken dat enige 

coördinatie hierin wenselijk is. Hieruit voortvloeiend ontstond het initiatief om burgers die zich willen  

inzetten voor medeburgers te koppelen aan het ST. Samen met Menswel en Proteion is de 
ouderenwerker mede coördinator van werving, ondersteuning en begeleiding van nieuwe 

vrijwilligers die zich aan het ST willen verbinden. Hiervoor zijn oproepen geplaatst op o.a. socialmedia 
en initiatieven zoals het “Oranjefonds”. Deze nieuwe vrijwilligers willen zich graag zowel incidenteel 

als structureel inzetten voor de burger, echter weten zij vaak niet hoe ze het e.e.a. het best kunnen 

aanpakken of welke hulpvragen passend voor hen zijn. Na een persoonlijk intakegesprek wordt 
gekeken welke vorm van vrijwilligerswerk het best bij hen past. Zo heeft het ST momenteel zes 

vrijwilligers aan zich weten te binden en hebben zij drie mensen kunnen doorverwijzen naar andere 

partners zoals de Vrijwilligerszorg en de HuiskamerPlus. Ook is een burger in contact gebracht met 

De Zorggroep vanwege een opleidingswens in de vorm van BBL in de zorg.  

Daarnaast is er in samenwerking met POVL, Movisie en de Beleidsmedewerker d.m.v. een leerkring 

een passend vrijwilligersbeleid voor gemeente Roerdalen tot stand gekomen.  

  

 Deelname aan werkgroepen ten behoeve van doorontwikkeling Sociaal Team.  

Ten behoeve van de doorontwikkeling van het ST zijn werkgroepen samengesteld waar onder andere 

de ouderenwerker aan heeft deelgenomen, voorbeelden hiervan zijn:  

  

 Werkgroep kennismaking:  

Samen met een drietal ST leden zijn bijeenkomsten georganiseerd om elkaar zowel persoonlijk als 

professioneel beter te leren kennen en inzicht te verkrijgen in elkaars kwaliteiten en expertise.   
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 Evenementen  

Bij evenementen kan gedacht worden aan de organisatie van een netwerkborrel (daaruit 

voortvloeiend de kennismakingswaaier) vrijwilligers- / burgerbijeenkomsten, het bezoeken van 
bestaande initiatieven zoals de HKP of Oké Roerdalen. Maar ook de organisatie van de bezoeken aan 

de kerndorpen voor de vraagverheldering ten behoeve van tevredenheids- / behoeften peiling in 
opdracht van het team Maatschappelijke Ondersteuning. Fysieke ontmoetingen en evenementen 

waren in 2020 niet altijd mogelijk.  

  

 Registratie  

Het doel van dit werkgroepje ligt in 2020 voornamelijk bij het realiseren van een werkbaar formulier 

dat voor eenieder makkelijk toegankelijk maar ook veilig is. Al snel werd duidelijk dat Dropbox niet 

veilig genoeg is en wordt de zoektocht naar een ander systeem met meerdere disciplines voortgezet. 
Hieruit voortvloeiend is een eenduidige gezamenlijke werkwijze noodzakelijk gebleken en is de 

ouderenwerker hierin de kartrekker geworden.   

  

 Werkwijze  

Een eenduidige werkwijze is van essentieel belang bij integraal werken. Op basis van het 

gedachtegoed Positieve Gezondheid is een formulier ontwikkeld dat helpend kan zijn bij de 

vraagverheldering met de burger. Overlegvormen, zoals casuïstiekbespreking, werkoverleg, intervisie 
en themagerichte bijeenkomsten, zijn structureel gepland en is er een rolverdeling afgesproken.   

  

De ouderenwerker is aanspreekpunt, poortwachter en participant van het maandelijks 
vangnetoverleg.  

De ouderenwerker is nauw verbonden aan het vangnetoverleg met als doel om het vraag 

verhelderende gesprek met de netwerkpartner te voeren alvorens de casus wordt ingebracht. Zij kan 

hen dan in verbinding stellen met de juiste partner of ST lid zodat een casus geen maand hoeft te 
wachten. Daarnaast fungeert zij als schakel tussen ST en het vangnet en kan een partner haar ook 

rechtstreeks benaderen.   

Zo heeft de ouderenwerker in een drietal situaties (1 vanuit plangroep en 2 vanuit Wonen Limburg) 
vragen direct kunnen oppakken d.m.v. het organiseren van een huisbezoek met de vraagverheldering 

waar de burger mee geholpen zou kunnen zijn en wat of wie hem daarbij kan helpen. Verder zijn ook 

twee vragen / klachten / bedreigingen die bij Openbare orde en veiligheid binnen zijn gekomen  

direct opgepakt, waar bij één vraag Algemeen Maatschappelijk Werk een kort traject kon starten en 

in één situatie een maatje gekoppeld kon worden.  

Ook bij dit samenwerkingsverband is een eenduidige werkwijze wenselijk en is de ouderenwerker 

betrokken bij de doorontwikkeling hiervan.   

Vooral de consulenten van Wonen Limburg weten de ouderenwerker steeds vaker te vinden waarbij 

zij samen het gesprek aangaan met een huurder om te onderzoeken of er ondersteuning gewenst is.  

  

Naast deze werkgroepen wordt de ouderenwerker regelmatig uitgenodigd door het team 
Maatschappelijke Ondersteuning om deel te nemen aan een overlegtafel.   
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4. Afsluiting 
Zoals in de voorafgaande samenstelling van jaarverslagen te zien is zijn er ondanks de beperkende 
maatregelen in 2020 vele activiteiten en ondersteuningstrajecten door de medewerkers van het 
sociaal team en de hieraan verbonden organisaties uitgevoerd. Er zijn (digitale) ontmoetingen 
georganiseerd, inloopspreekuren en themabijeenkomsten gehouden, ontwikkeltrajecten met en 
voor burgers opgezet, individuele- en groepsondersteuning geboden en signalen uit dorpen 
opgepakt. Er is gewerkt aan verbinding jongeren en volwassenen, ondersteuning geboden bij 
ontwikkeling van jongeren, mantelzorgers zijn op verschillende manieren ondersteund, 
huiskameractiviteiten voor ouderen georganiseerd en nog veel meer. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De medewerkers zijn geïnformeerd over de meldcode en procedures van hoe te handelen bij 
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het beleid in deze is bij de organisaties 
vastgelegd in een interne notitie en stappenplan. 
 

Werkdoelen 2020 gerealiseerd 
Op grond van deze verantwoording concluderen wij dat naar onze mening de voorgenomen diensten 
en doelen zijn gerealiseerd en voldaan is aan de subsidievoorwaarden van de gemeente Roerdalen. 
Ondanks het Coronavirus met zijn vele beperkingen hebben wij de beschikte uren voor de 
afgesproken zaken en de bouw van het Sociaal Team goed kunnen inzetten. 
 
 


