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

Projectomschrijving: Kerngericht realiseren van een actieve buurt met betrokken bewoners.  

 

Het wijksteunpunt (sociale ontmoetingspunten) brengt mensen, wensen 

en ideeën bij elkaar en maakt initiatieven van bewoners mede mogelijk. 

Doel van het wijksteunpunt is het bieden van accommodatie en 

begeleiding bij de diverse activiteiten die door inwoners en 

vrijwilligersgroepen in een woonkern worden georganiseerd. Een 

wijksteunpunt is als een bedrijfsverzamelgebouw, waar door vrijwilligers 

en vrijwillige begeleiders wordt samengewerkt om een breed 

activiteitenaanbod neer te zetten t.b.v. inwoners die in groepsverband 

zinvol hun vrije tijd willen besteden. Voornaamste doel is bestrijden van 

eenzaamheid. 

Het creëren van vergaande integratie en afstemming tussen sectoren 

(sport, ouderenwerk, cultuur, jeugdwerk). 

 

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

Doel en opdracht: Wijkopbouwwerk vanuit bestaande Wijksteunpunten  

Mede mogelijk maken van vrijwillige initiatieven en voorzieningen die de 

leefbaarheid en zelfredzaamheid van burgers vergroten. Dat doet de 

opbouwwerker door:  

• In de wijk aanwezig te zijn (honk hebben in een wijksteunpunt), aan 

de praat raken met mensen waarbij informatie/ signalen worden 

opgehaald en verder gebracht (verbinden).  

• Brengt het netwerk (spinnenweb) van het dorp zichtbaar in kaart: 

sociale kaart. Deze sociale kaart per kern of samenstel van kernen 

vormt voor andere professionals (sociale wijkteam, 

cliëntondersteuners, etc.) een belangrijk basisdocument. Hiermee 

kunnen inwoners, verenigingen, buurtinitiatieven in een oogopslag 

zien welke mogelijkheden er in de kern voorhanden zijn. Het is 

daarnaast een praktische adreslijst en een hulpmiddel voor 

beleidsontwikkeling.  

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

ideeën.  

• Stelt met de groep vast in welke fase van actief burgerschap 

participatieladder men bevindt, wat de ondersteuningsbehoefte is en 

waar men denkt uit te komen.  

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

kunnen werken. 

• Verbindt het initiatief aan andere initiatieven, maakt mensen attent 

op elkaar. 

• Jaagt het proces aan, met gebruikmaking van haar/ zijn sociale 

gereedschapskist en middelen. Gaat aan de gang met 

groepsdynamica en maakt mensen attent op hoe zij andere mensen 
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kunnen toelaten tot hun initiatief.  

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

• Nadien vraaggericht ondersteunen.  

• Blijft de initiatieven prikkelen met nieuwtjes/ kansen/ financiële 

mogelijkheden (behoudt band en haalt signalen op). 

•  

Gepleegde acties: 
(inclusief opbouwwerk 
vanuit sociaal wijkteam) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menswel ZomerToer 

Na het succes van het eerste jaar is ook in 2021 een ZomerToer 
georganiseerd. Vanuit Menswel waren de disciplines opbouwwerk, 
Steunpunt Vrijwilligers, BIND Cultuur en verenigingsondersteuner 
betrokken bij de organisatie en uitvoering. De ZomerToer heeft 
plaatsgevonden in de periode van 22 juni t/m 20 juli. Alle kernen in de 
gemeente Echt-Susteren zijn bezocht, verdeeld over 14 verschillende 
locaties. De toer wordt ingezet als middel om outreachend te werken; op 
een laagdrempelige manier fysiek in de dorpen aanwezig zijn en mensen 
ontmoeten. In totaal hebben we met ± 350 mensen contact gehad in het 
kader van de ZomerToer.  
 

   
 

• Mensen geïnformeerd over wat Menswel doet en kan betekenen.  

• Informatie gegeven en vragen beantwoord over uiteenlopende 

onderwerpen: mantelzorg, vrijwilligerswerk, cultuuraanbod, sport en 

beweging, bestaande activiteiten, lokale initiatieven.  

• Informatie- en foldermateriaal uitgereikt. 

• Mensen kunnen doorverwijzen naar (lokale) activiteiten. 

• Er zijn doorverwijzingen gedaan naar Sociaal Wijkteam. 

• Vrijwilligerswerk gepromoot. 

• Er kwamen mensen op bezoek die vrijwilligerswerk zochten; die 

mensen naar vrijwilligerswerk kunnen leiden, bijvoorbeeld 

Huiskamerprojecten, maatjesprojecten.  

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

andere dorpsgenoten te ontmoeten. Mensen gingen met elkaar in 

gesprek en we hebben mensen met elkaar in contact kunnen 

brengen.  

• Op verschillende plekken waren verenigingen/initiatieven/ 

organisaties aangesloten, zoals een vrouwenvereniging, een 

dorpsraad, ‘samen koken, samen eten’ project, Zuyderland, AZC, 

KinderKOOKschool. Er zijn nieuwe vrijwilligers en leden geworven.  

• In verschillende dorpen zijn deelnemers en vrijwilligers van de 

Huiskamer en Huiskamer Plus op bezoek gekomen. 

• Volop kunnen netwerken. Bekenden vanuit ons netwerk kwamen op 
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bezoek, maar ook veel nieuwe gezichten gezien.  

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

• Een luistert oor kunnen bieden. Mensen kwamen hun hart luchten, 

zorgen delen. 

• Mensen ontmoet die iets in hun buurt en voor hun medemens willen 

betekenen. Hier zijn vervolgafspraken mee gemaakt om te bekijken 

wat we voor elkaar kunnen betekenen. Voorbeelden zijn een 

kookinitiatief, activiteiten voor bepaalde doelgroepen en 

leeftijdscategorieën wat nu wordt gemist, activiteiten organiseren 

ten behoeve van contacten in de buurt.  

• Op een aantal locaties is tijdens de ZomerToer ervoor gekozen om 

ook actief mensen op te zoeken. In Dieteren hebben opbouwwerkers 

bijvoorbeeld een bezoekje gebracht aan de Zorgboerderij en een 

rondje dorp gedaan om inwoners op straat te treffen en een praatje 

te maken. In Nieuwstadt zijn mensen actief benaderd bij de lokale 

supermarkt.  

• Deze ZomerToer zijn ‘ZomerToer bloemetjes’ uitgedeeld. 

• Op verschillende locaties waren er vrijwillige muzikale bijdrages, wat 

voor een leuk sfeertje zorgde.  

• Er zijn verschillende berichten over de ZomerToer geplaatst in ’t 

Waekblaad, Facebook en lokale communicatiekanalen. 

• Tot slot, het was jammer dat de weergoden ons niet goed gezind 

waren anders hadden we waarschijnlijk nog meer mensen ontmoet. 
 

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

Wijksteunpunten en initiatieven langere periodes niet doorgaan. Ook op 

momenten dat een buurthuis wel geopend was, maakten verschillende 

bezoekers de keuze toch niet te komen omdat ze het te spannend 

vonden vanwege Corona. 

Er is contact onderhouden met het netwerk (initiatieven, buurthuizen, 

vrijwilligers, deelnemers, contactpersonen) via mail en telefoon. Om te 

horen hoe het gaat, of er vragen zijn, of mensen hulp nodig hebben. Deze 

contactmomenten werden gewaardeerd door de mensen.  

 

Sint Joost/ Pey/ Slek 

Sint Joost 

• Wegens Corona hebben meerdere initiatieven voor een langere 

periode stilgelegen. 

• Sint Joas Broesj is de mogelijkheid geboden digitaal de 

werkzaamheden op te pakken. Hier was echter geen draagvlak voor.  

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

goed. Dit komt mede doordat vrijwilligers elkaar vaak bij 

verschillende evenementen en activiteiten ontmoeten en 

samenwerken. Momenteel zijn er ca. 80 vrijwilligers in beeld 

komende uit de Stichting Gemeenschapsbelangen en het Sint Joas 

Broesj team.  

• Kleine groep vrijwilligers organiseert i.s.m. de Huiskamer: seizoen 

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

• Er hebben op afstand enkele vergaderingen plaatsgevonden rondom 

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

de opbouwwerker uitgekomen. 

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

de opbouwwerker. Ook zij hebben tijdelijk de stekker eruit 

getrokken.  Wel hebben ze in tweetallen gelopen. 

• Samen eten, samen koken heeft ook stilgelegen. Er is contact met de 
groep en ze weten de opbouwwerker te vinden mocht er hulp nodig 
zijn bij een herstart. Richting het einde van 2021 heeft de groep 
eenmalig weer een activiteit georganiseerd. Echter bleken de 
besmettingen al snel weer uit te lopen waarna ook dit initiatief de 
rest van het jaar gesloten bleef. Er was geen behoefte om een 
alternatieve vorm van de activiteit op te zetten i.s.m. de 
opbouwwerker. 

 

Dag Activiteit Aantal deelnemers 

Vrijdag Koffierondje en openstelling terras, 

met in ieder geval als vaste 

bezoekers, de wandelgroep (niet 

plaatsgevonden in tijden van Corona) 

20-25  

Muzikant, iedere laatste vrijdag v/d 

maand (niet plaatsgevonden in 

tijden van Corona) 

15-20 

Ondersteuning vrijwilligers Sint Joas 

Broesj. (Geen draagvlak online 

ontmoeten tijdens Corona) 

6-10 

 

Pey 

• Opbouwwerk sluit aan bij vergaderingen van de Klankbordgroep Pey. 
Tijdens vergaderingen worden de ontwikkelingen in de kern 
besproken.  

• Contact onderhouden met het bestuur van het MFC Pejjerhaof. 
Eventuele ondersteuning gaat op vraag. Groep functioneert 
zelfstandig, maakt weinig gebruik van ondersteuning. Bij vragen 
weten ze Menswel te vinden.  

• Via de ZomerToer in dit gebied verschillende nieuwe contacten 

opgedaan. Contact onderhouden met buurtbewoners die actief zijn 

in Pey. Het opbouwwerk heeft activiteiten bezocht; zichtbaar zijn, 

netwerken, horen wat er leeft en speelt. Hier zijn onder andere 

afspraken (één op één gesprekken) uit voortgekomen, mensen van 

informatie voorzien en mensen in contact gebracht met het 

Steunpunt Vrijwilligers.  

 

Echt-Noord 

• De Wijksteunpunt activiteiten zijn door Corona langere periodes niet 

doorgegaan. 

• Het opbouwwerk is vaak aanwezig in het buurthuis op (in ieder geval) 

maandagmiddag, tijdens het Wijksteunpunt moment; contact met 
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deelnemers, mensen ontvangen, alert op signalen, beschikbaar voor 

het beantwoorden van vragen, netwerken.  

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

Wijksteunpunt functioneren vrij zelfstandig.  

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

enthousiaste dames. Het voorziet in een behoefte om elkaar te 

ontmoeten in de buurt. In samenwerking met BIND Sport is het 

eerste half jaar 1x in de maand een beweegactiviteit verzorgd. Op 

het moment dat er geen fysieke bijeenkomsten mogelijk waren is 

een beweegtocht door Echt aan de groep aangeboden. Na de 

zomerperiode is een nieuwe stagiaire gevonden om de 

beweegactiviteit voort te zetten. De frequentie is naar 1x in de 2 

weken gegaan. Tijdens de periodes dat de dames niet naar het 

buurthuis kwamen is contact met hen onderhouden, ook onderling 

hielden zij contact met elkaar. Daarnaast is een online 

ontmoetmoment georganiseerd.  

• De naailes stagneerde op een gegeven moment door weinig tot geen 

opkomst. Het opbouwwerk heeft samen met het groepje gekeken 

hoe verder, waarna het besluit is genomen te stoppen. Na de 

zomerperiode heeft er toch een doorstart plaatsgevonden. Er is een 

nieuwe kartrekker gevonden. Het is nu weliswaar geen naailes meer, 

maar een naaigroepje dat op maandagmiddag bij elkaar in het 

buurthuis komt om creatief bezig te zijn (naaien) en voor een gezellig 

samenzijn (contacten). Opbouwerker loopt regelmatig binnen bij de 

groep en heeft de pr verzorgd om het initiatief bekendheid te geven. 

De groep bestaat inmiddels uit 10 dames, wat voor nu ook even het 

maximale aantal deelnemers is.  

• Naar aanleiding van een publicatie van het opbouwwerk over 
activiteiten in het buurthuis heeft een mevrouw contact opgenomen 
met de vraag of er beweegactiviteiten zijn. Dit vormt een nieuw 
initiatief. Inmiddels een groep van ongeveer 5 geïnteresseerden. De 
stagiaire die de beweegactiviteit met de handwerkgroep doet, gaat 
ook voor dit groepje 1x in de 2 weken op maandagmiddag een 
beweegmoment verzorgen. Dit gaat in 2022 starten.  

• Burgervragen doorgeleid naar derden (Sociaal Wijkteam, 

voorzieningen, verenigingen, sleutelfiguren en professionals). 

• Doorverwijzingen gekregen van netwerkpartners (o.a. AMW). 

Hulpvragen waren gerelateerd aan eenzaamheid en willen 

participeren. Het opbouwwerk heeft mensen ‘aan de hand’ 

meegenomen naar activiteiten in het buurthuis en gekoppeld aan 

betrokken vrijwilligers. De opbouwwerker is op verschillende 

momenten aanwezig bij deze activiteiten en blijft voor een periode 

contact houden om te volgen hoe het gaat.  

• Het opbouwwerk was betrokken bij de voorbereidingen van de 

Burendag in Echt-Noord en is die dag aanwezig geweest; gesprekken 

met buurtbewoners, mensen geïnformeerd over activiteiten en 

mogelijkheden, informatiemateriaal uitgereikt. Hierin samen 

opgetrokken met het Sociaal Wijkteam.  

• Het opbouwwerk neemt deel aan het Ketenoverleg Echt. Vanuit het 
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opbouwwerk is voorgesteld om samen meer verbindingen te zoeken 

in de wijk, aan te sluiten bij bestaande initiatieven en van daaruit 

verder te ontwikkelen. Afgesproken is om het overleg te blijven 

continueren om korte lijntjes met elkaar te houden. De 

opbouwwerker deelt in dit overleg signalen, ontwikkelingen en heeft 

oog voor het leggen van verbindingen. 

• Opbouwwerker is op uitnodiging aansloten bij een overleg met het 

Sociaal Wijkteam en Woningbouwvereniging over het signaal van 

tuinklussen. Er zijn afspraken gemaakt om de mogelijkheden te 

onderzoeken.  

• Zwemles voor vrouwen, door Corona hebben er nagenoeg geen 

lessen plaatsgevonden. Voor de pandemie waren er 18 

deelneemsters actief, 8 op de wachtlijst.  

• Fietsles, in totaal hebben in de verschillende kernen 5 dames 

deelgenomen aan de fietslessen.   

• Info en Ontmoeten, er hebben in 2021 vijf bijeenkomsten geweest. 

De belangstelling was matig, ongeveer 12 deelnemers per keer. Op 

dit moment bestaan de activiteiten vooral uit creatieve middagen. In 

overleg met de groep wordt onderzocht om weer terug kunnen naar 

de aanvankelijke doelstelling van Info en Ontmoeten het informeren 

over bepaalde actuele onderwerpen en activiteiten. Bijvoorbeeld 

gastsprekers over bepaalde thema’s, gezonde voeding bij ouderen, 

samen gaan koersballen om kennis te maken met deze activiteit.  

• Smikkelkafe door Corona gepauzeerd. De kartrekker wil pas starten 

als het voor haar veilig voelt.   

• De Jeu de Boules club heeft bij het opbouwwerk het signaal 

afgegeven dat zij graag een overdekte locatie in de buurt zouden 

willen. Zij zijn in staat dit zelf te realiseren. Opbouwwerk heeft dit 

signaal doorgeleid en besproken met gemeente.  

• Het opbouwwerk onderhoudt contact met het initiatief Gebroek aan 

Taofel. Het opbouwwerk ontvangt ook de nieuwsbrieven van dit 

initiatief om geïnformeerd te blijven. In 2021 heeft de 

contactpersoon van dit initiatief het opbouwwerk benaderd met een 

vraag. Gebroek aan Taofel wilde, samen met nog andere partijen, 

een (buiten) mini-bieb in de buurt realiseren. Het opbouwwerk heeft 

meegedacht en advies gegeven wat betreft (financierings-) 

mogelijkheden en de link gelegd met de gemeente. Er heeft een 

gezamenlijk overleg plaatsgevonden. De mini-bieb is gerealiseerd. 

 

Dag Activiteit Wijksteunpunt Aantal deelnemers 

Maandag Wijksteunpunt, 

handwerkgroep, naaigroep, 

beweeggroep, Wijkkarwei 

25-30 

Dinsdag Fietsles 2 

Woensdag Smikkelkafe 
 

 

Nieuwstadt/ Koningsbosch/ Maria Hoop 

Nieuwstadt 
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• De Wijksteunpunt activiteiten zijn door Corona langere periodes niet 
doorgegaan. Tijdens deze periodes is telefonisch en/of per mail 
contact onderhouden met de groepen.  

• Ondersteunen groepen Wijksteunpunt bij activiteit op 

woensdagmiddag en donderdagmiddag van 14.00-16.30u in het 

gemeenschapshuis. 

• Woensdagmiddag: creatieve/informatieve ontmoetingsactiviteiten. 

• Donderdagmiddag in de oneven weken: elkaar ontmoeten, een 

gezellig samenzijn, af en toe georganiseerde activiteiten.  

• Het opbouwwerk sluit regelmatig aan bij de bijeenkomsten; om te 

horen hoe het gaat, groep op weg helpen, signaalfunctie, luisterend 

oor, vragen beantwoorden.  

• In de periodes waarin geen fysieke bijeenkomsten waren zijn 
deelnemers gestimuleerd om, wie daar behoefte aan heeft, ook 
onderling contact met elkaar te onderhouden. Het opbouwwerk 
heeft het initiatief genomen om voor de groepen digitale 
ontmoetmomenten te organiseren. Het animo was wisselend, maar 
de deelnemers die meededen waren enthousiast. De meeste 
deelnemers hadden geen ervaring met beeldbellen. Het 
opbouwwerk heeft ingezet op het stimuleren van mensen om mee te 
doen, heeft mensen op weg geholpen om deel te kunnen nemen en 
in eerste instantie gefungeerd als gespreksleider. Verschillende 
deelnemers gingen vervolgens ook zelf aan de slag om te oefenen en 
zagen de meerwaarde ervan in om het te leren, om bijvoorbeeld ook 
met familieleden op deze manier contact te kunnen onderhouden.  

• Bij de donderdaggroep was er dit jaar verdrietig nieuws, een 

deelneemster die veel regelde voor de groep is overleden. 

• In het voorgaande jaar is ingezet op het meer verzelfstandigen van 

de groepen van het Wijksteunpunt, deze lijn is voortgezet. Zowel de 

woensdag- als de donderdaggroep zijn zelfstandiger taken gaan 

uitvoeren. Denk hierbij aan het bijhouden van de kas, actiepunten 

voor activiteiten, materialen klaarzetten. De donderdaggroep heeft 

nog wel de nodige ondersteuning nodig.  

• De woensdaggroep heeft één kartrekker die veel taken op zich 

neemt, wat het kwetsbaar maakt en een aandachtspunt vormt. 

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

programma, geven hier invulling aan en delen daarmee een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met name de donderdaggroep 

wordt gestimuleerd om zelf met ideeën te komen en zaken te 

regelen wat betreft activiteiten. Dit lukt steeds beter, maar er zeker 

behoefte aan ondersteuning om dit in goede banen te leiden.  

• De donderdaggroep heeft in november een gastspreker op bezoek 

gehad. Daarnaast heeft het opbouwwerk verschillende 

initiatieven/organisaties benaderd met de vraag of zij in 2022 een 

(informatieve) middag willen verzorgen.  

• Contact en afstemming met de Huiskamer Plus Nieuwstadt. 

• Initiatief Repaircafé Nieuwstadt: een inwoner van Nieuwstadt is met 

het idee gekomen om een Repaircafé op te zetten in eigen dorp. 

Door Corona is het helaas niet mogelijk geweest dit idee verder uit te 
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werken. Staat in de wachtstand.  

• Kennis gemaakt met een mevrouw woonachtig in Nieuwstadt die 

voor zichzelf een zinvolle besteding zoekt, maar daarbij ook graag 

iets voor anderen wil betekenen. Mevrouw heeft allerlei ideeën 

m.b.t. ontmoeting voor jong en oud en wil zich daar graag voor 

inzetten. Het opbouwwerk is in gesprek gegaan met mevrouw; kijken 

waar verbindingen te leggen zijn, mevrouw in haar kracht zetten, 

haar talenten benutten. Er is een verbinding gelegd met de 

Wijksteunpuntgroepen. Wellicht volgen meer acties. 

• Het opbouwwerk heeft contact onderhouden met 

vrouwenvereniging Maria Martha. Wegens stoppen bestuursleden 

en geen opvolgers is deze vereniging voornemens zich op te heffen. 

Het opbouwwerk fungeert als sparringspartner.  

 

Dag Activiteit wijksteunpunt Aantal deelnemers 

Woensdag  Ontmoeting 

Creatieve, spel- en 

ontspanningsactiviteiten 

15-20 deelnemers 

Donderdag 

oneven weken 

Ontmoeting 

Activiteiten  

10 deelnemers 

  

Koningsbosch 

• Begin 2020 heeft er een wisseling van opbouwwerker 

plaatsgevonden. Deze overdracht is geweest tijdens een 

gebruikersvergadering in Oos Heem. Hier is afgesproken dat de 

nieuwe opbouwwerker een verdere kennismaking met iedere 

vereniging zou plannen. Helaas hebben de eerste 

kennismakingsmomenten door het begin van Corona nog niet 

plaatsgevonden. De voorkeur van de gebruikers gaat uit naar een 

fysieke ontmoeting.  

• De opbouwwerker heeft aangeboden beschikbaar te zijn, ook in 

tijden van Corona om ondersteuning te bieden en advies te geven. 

Hier is geen gebruikt van gemaakt.  

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

kookactiviteit op te gaan zetten in Oos Heem. De planning was om 

aan het einde van 2021 te starten met de opbouw van dit initiatief. 

Helaas gaf de inwoner aan het te druk te hebben waarna het idee 

van de baan is gegaan. 

• Het verenigingsleven heeft in 2021 vrijwel stil gelegen. Het 

gebruikersoverleg heeft ook niet meer plaatsgevonden.  

• Het vooruitzicht voor 2022 is dat Jo Houben, als beheerder van ‘Ons 

Heem’ een opvolger zal krijgen. Jo heeft aangegeven de taken pas los 

te laten wanneer hij het aan iemand kan overdragen waar hij 

vertrouwen in heeft. 
 

Maria Hoop 

• De twee vrouwenverenigingen: Zij Actief en Vrouwentrefpunt Maria 

Hoop hebben aangegeven met elkaar in gesprek te willen gaan en 
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samen met de opbouwwerker te kijken naar gezamenlijke interesses. 

De opbouwwerker beoogt hiermee gezamenlijk activiteiten op te 

zetten en zo deze verenigingen meer met elkaar te verbinden. 

Uitgesteld tot nader order i.v.m. Corona. 

• De opbouwwerker en het dagelijks bestuur zijn structureel samen in 

gesprek gegaan over het realiseren van activiteiten binnen De 

Annendaal, maar ook om signalen en knelpunten vanuit het dorp.   

• De opbouwwerker beoogt zo veel mogelijk te zoeken naar 

verbindingspunten, aanwezig en zichtbaar te zijn voor de burgers 

binnen Maria Hoop.  

• Ideeën en knelpunten bespreken. Signalerende functie naar de 

gemeente.  

• Burgervragen doorgeleid naar derden (voorzieningen, sleutelfiguren 

en professional). 

• Het Wijksteunpunt vindt op de woensdagmiddag plaats van 13.00-

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

Voortvarend begonnen, al heel snel 5 tot 6 deelnemers. Door Corona 

is het aantal deelnemers beperkt gebleven, er wordt in het dorp over 

gepraat en er is zeker meer belangstelling. Als een van de weinige 

clubs is breicafé steeds open geweest. Later dit jaar helaas met de 

strenge lockdown ook gestopt.  

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

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

vrijwilligers en daarmee het risico op Corona geen doorgang gehad.  

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

en een nieuwe docent gevonden. Is positief ontvangen.  

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

Op het einde van 2021 is de jeu de boules club uitgebreid. Ze hebben 

er een extra dag aan toegevoegd voor de nieuwe leden. Uitdaging is 

om deze groep wel in contact te brengen met de reeds bestaande 

groepen die op de andere dagen actief zijn. 

• Wat betreft een mogelijke huiskamer plus in Maria Hoop is er 

voldoende draagvlak geconstateerd. Dit is mede getoetst door een 

lijst van mogelijke deelnemende kandidaten vast te stellen. De 

ontwikkelingen lopen verder in 2022. 

 

Susteren/Dieteren/Roosteren  
De KinderKOOKschool heeft tot en met de zomervakantie grotendeels 
stilgelegen door de Coronapandemie. Deze periode gebruik gemaakt om: 

• Opzetten en vormgeven van de bio- buitentuin. 

• Verder ontwikkeling lesmateriaal, losse modules. 

• Bedenken en testen van nieuwe menu’s en recepten. 

• Administratie op poten zetten. 

• Produceren van facilitaire handboeken. 

• Website en Facebookpagina bijhouden. Nog steeds veel 
belangstelling en positieve reacties.  

• Procedure aanvraag m.b.t. VOG is afgerond, iedereen heeft 
inmiddels een VOG aangevraagd en gekregen.   

• Er zijn 25 vrijwilligers, deze worden op de hoogte gehouden door 
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regelmatig een nieuwsbrief te versturen en telefonisch contact. 

• Er komen aanvragen van diverse partijen om gebruik te maken van 
de ruimte, bijv. voor kinderfeestjes. 

• In juli is groep 8 van basisschool met halve klassen geweest om een 
les te volgen als afsluiting van hun basisschoolperiode.  

• In juli een DOE dag georganiseerd voor vrijwilligers van de 
KinderKOOKschool als teambuildingsactiviteit. Ook de directe buren 
uitgenodigd om te komen kijken naar de tuin. Veel enthousiaste 
reacties van m.n. de achterburen.  

• In september meegedaan met de Burendag. De bio-buitentuin werd 
geopend en er waren rondleidingen. Het was een zeer succesvolle 
dag met ongeveer 100 bezoekers. 3 nieuwe vrijwilligers hebben zich 
gemeld. Er ontstaat een leuke samenwerking met de buurt; o.a. een 
buurman wil water geven, een andere buurtbewoner gaat plantgoed 
opkweken.  

• Er zijn 4 kinderfeestjes op basis van de voucher van de gemeente 
georganiseerd. 

• In september is gestart met vijf scholen:  
De Patriciusschool uit Pey, met alle groepen (8) 
De Springdonk uit Susteren, met alle groepen (11) 
De Horst uit Echt, speciaal onderwijs met 8 groepen, deze groepen 
komen 2 keer (16 bijeenkomsten) 
De Angelaschool uit Echt, rond thema Boekenweek met 2 groepen 
De Latasteschool, speciaal onderwijs uit Horn met 6 groepen 
In het Park uit Susteren heeft zich afgemeld i.v.m. wateroverlast in 
hun schoolgebouw. 

• Er was nog een aanvraag van een school uit Born. Deze school wilde 
perse in 2021 deelnemen (i.v.m. subsidie). Dit was voor de KKS 
helaas niet haalbaar. Het voorstel gedaan om komend schooljaar 
deel te nemen.  

• In de laatste lesweek van het jaar in één week vier dagdelen 
gedraaid. Dit was een goede oefening voor de toekomst; duidelijk 
wordt wat knelpunten zijn, wat goed gaat, hoeveel inzet van 
vrijwilligers gevraagd wordt etc. 

• Zonder veel reclame te maken hebben nieuwe scholen zich 
aangemeld. 

• Via de gemeente is er extra ondersteuning KinderKOOKschool 
gevraagd voor 140 uur in 2021. De KinderKOOKschool heeft hiertoe 
een hulpvraag geformuleerd. Het gaat om het maken van een 
veiligheidsplan, ondersteuning bij het opzetten van de administratie, 
ABC klapper. De ondersteuning is gedurende het jaar weggezet in 
bestaande uren bij o.a. het opbouwwerk en steunpunt 
vrijwilligerswerk (vervallen uren verkeersregelaars).  

 

• Brei café Susteren: is in de Coronaperiode op momenten dat het 

mocht open geweest. Een klein groepje, ongeveer 6 a 9 personen is 

steeds actief geweest, anderen zijn wat voorzichtiger en hebben 

afgewacht. De dames hebben onderling regelmatig contact. 

• Samen koken, samen eten voor alleenstaanden: heeft wanneer het 

toegestaan was plaatsgevonden, een keer per twee weken. In de 
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lockdown is er gekookt en het eten bij de mensen thuisbezorgd. Dit 

werd zeer gewaardeerd. Er is veel belangsteling.  

• Wereldvrouwen: het is nog steeds niet duidelijk of de groep na de 

pandemie weer bij elkaar gaat komen. Het zijn over het algemeen 

jonge vrouwen die midden in het leven staan, sommige zijn 

inmiddels verhuisd, anderen hebben werk gevonden. Het is daarom 

op dit moment niet duidelijk of er een vervolg komt.   

• Conversatiegroep Samenspraak: heeft op individuele basis nog 

contact met de deelnemers. Er waren weer bijeenkomsten, op 

afspraak, in d’n Hook. 

• Fietsles: in 2021 een persoon uit Susteren geholpen.  

• In het kader van laaggeletterdheid was het plan om een 

camouflagecursus budget koken in samenwerking met de 

voedselbank op te zetten. Uitgesteld tot nader order. 

• Digitaal koffie heukske Susteren: veel energie in gestopt, helaas 

zonder veel resultaat. Positief is dat het algemeen bestuur van de 

seniorenvereniging Maria Veld, digitaal is gaan vergaderen. 

• De seniorenvereniging is op woensdagmiddag actief met koersballen, 

zeer goed bezochte activiteit. Er vindt uitwisseling plaats met andere 

activiteiten zoals Samen koken, samen eten.  

• De vereniging Natuurvrienden Susteren maakt inmiddels  gebruik van 

de nieuw ingerichte  Wijksteunpuntruimte in de Hermoniezaal. Het 

was de bedoeling om na de zomer afspraken maken over gebruik, 

koffie, sleutel etc. dit is er nog niet van gekomen omdat nog niet 

duidelijk is onder wiens paraplu de ruimte gaat vallen.   

• Het opbouwwerk kreeg het signaal van Babette van ‘Veur Eederein’ 

uit Susteren dat veel senioren niet weten hoe ze aan het 

vaccinatiebewijs kunnen komen. Samen met  seniorenvereniging 

Maria Veld heeft de opbouwwerker een inloop georganiseerd bij 

‘Veur Eederein’. In één middag zijn er bijna 30 personen geholpen.  
 

Roosteren 

• Initiatief Jong Roosteren: door het project ‘Goed toeven in 
Roosteren’ is het signaal dat er behoefte is aan activiteiten voor 
kinderen en jeugd in eigen dorp ter sprake gekomen en opgepakt. 
Het opbouwwerk had in samenwerking met BIND Cultuur een eerste 
aanzet gemaakt, animo was groot. Dit leverde betrokken en 
enthousiaste ouders op die willen meedenken en meehelpen om 
activiteiten in de toekomst te continueren. Op het moment dat hier 
een vervolg aan zou worden gegeven gooide Corona roet in het eten. 
Dit initiatief heeft daarom lange tijd op een laag pitje gestaan. 
Desondanks is de werkgroep van ouders steeds enthousiast 
gebleven.  

• Ondertussen was het gemeenschapshuis in Roosteren bezig met 
plannen voor herinrichting en invulling van het (school)gebouw. Zij 
hadden ook de wens voor een ruimte voor jeugd. Het 
gemeenschapshuis en werkgroep van ouders zijn via de 
opbouwwerker met elkaar in contact gekomen en hebben zich 
samengepakt tot één initiatiefgroep. 
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• Begin 2021 is het initiatief weer opgepakt en hebben een aantal 
(online) overleggen plaatsgevonden om te brainstormen, ideeën 
concreter te maken en uit te werken.  

• Gaandeweg blijkt dat het creëren van een ruimte in het 
gemeenschapshuis door ontwikkelingen en beperkte buitenruimte 
niet realiseerbaar is. De initiatiefgroep is op zoek gegaan naar een 
alternatief, deze is gevonden in het sportpark.  

• De opbouwwerker onderhoudt contact met de initiatiefnemers om 
met hen mee te denken in het proces. Opbouwwerker is aangesloten 
bij overleg tussen initiatiefnemer en gemeente en heeft de 
initiatiefgroep ondersteuning geboden bij het opschrijven van de 
plannen, de ondernomen acties en concretiseren van de stappen. 
Plannen hebben goedkeuring gekregen, in 2022 worden verdere 
stappen gezet tot realisatie. 

• Ook het jongerenwerk is betrokken bij dit initiatief.  

• Opbouwwerker is aanwezig geweest bij de opening van de 
jeugdvoorziening op de Steenakker in Roosteren. Het opbouwwerk 
en jongerenwerk stemmen af wat betreft de ontwikkelingen en 
initiatieven die er zijn.  

 

Verbinden opbouwwerkers aan Sociaal Wijkteam 

De aansluiting van het opbouwwerk met Sociaal Wijkteam was gepland 
in het najaar van 2021. Menswel had hiervoor een presentatie 
voorbereid. Echter de officiële aansluiting/versmelting van het 
opbouwwerk met het Sociaal Wijkteam is op verzoek van gemeente 
tijdelijk uitgesteld in verband met de ontwikkelplannen doorontwikkeling 
sociaal domein. 
 

Afstemming met gemeente 

De opbouwwerkers en manager hebben regelmatig (afstemmend en 

beleidsontwikkelend) overleg met de betreffende beleidsambtenaren. 

Behaald effect: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

• Diverse vrijwilligers gevonden.  

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

• De ZomerToer was een succes. Deze werkwijze blijven inzetten en 
door ontwikkelen. 
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Project: Wijkdienst: Wijkkarwei 
Doelgroep: Oudere inwoners, hulpbehoevenden en potentiële vrijwilligers van de 

gemeente Echt-Susteren. 

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

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

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

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

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

• Tweewekelijks heeft de vrijwilligerspoule van Echt overleg met 
elkaar op maandagmiddag in het buurthuis in Echt-Noord. De 
binnengekomen klussen worden dan besproken en verdeeld en 
uitgevoerde klussen worden geëvalueerd. Ook is er aandacht voor 
hoe het met iedereen gaat. De opbouwwerker is vaak op 
maandagmiddag in het buurthuis aanwezig en sluit meestal aan bij 
de overleggen van Wijkkarwei.  

• Wijkkarwei Susteren werkt samen met woonbegeleiding 
statushouders. 

• In 2021 zijn er vrijwilligers gestopt en is er 1 nieuwe vrijwilliger 
gestart bij de vrijwilligerspoule van Echt.  

• Door Corona stond Wijkkarwei in 2021 op een lager pitje. Veel van 
de vrijwilligers behoren namelijk zelf tot de kwetsbare doelgroep 
en/of hebben naasten die onder de risicogroep vallen. 

• Er hebben minder fysieke bijeenkomsten met de vrijwilligers 
plaatsgevonden door Corona. In de periodes dat de groep niet 
samen kon komen in het buurthuis werd via de whatsappgroep 
met elkaar gecommuniceerd en eventuele klussen verdeeld. 

• De opbouwwerker heeft naast de fysieke bijeenkomsten 
telefonisch (bellen en whatsappgroep) contact onderhouden met 
de vrijwilligers. Daarnaast regelmatig contact met de coördinatrice 
om te horen hoe het gaat, voor afstemming, een luisterend oor.  

• Doordat fysieke bijeenkomsten minder mogelijk waren heeft de 
opbouwwerker het initiatief genomen om online momenten met 
de vrijwilligers te organiseren. Hier hebben er een aantal van 
plaatsgevonden. Positieve reacties hierop vanuit de groep. 
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• Vragen voor tuinklussen kunnen helaas nauwelijks opgepakt 
worden. De meeste klussers zijn toch al wat ouder en/of hebben 
lichamelijke klachten. Ook na een oproep zijn hier geen nieuwe 
vrijwilligers voor gevonden.  

• Op initiatief van de opbouwwerker is tijdens de laatste 
bijeenkomst in december een terugblik gedaan op afgelopen jaar. 
Dit was een eerste aanzet voor evaluatie. Begin 2022 staat een 
uitgebreidere evaluatie op de planning. 

Behaald effect: • Sociale zelfredzaamheid hulpbehoevenden is vergroot. 

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

• Netwerkuitbreiding sociaal contact van de vrijwilligers. 

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

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

Kengetallen:  

Aantal verrichte klussen 28 

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

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

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

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

van zelforganisatie bereiken  

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

Gepleegde acties: 
 

• Begeleiding van de vrijwilligers doormiddel van periodieke 

bijeenkomsten en individuele begeleiding. 

• Afstemming van het product op de vraag van de cliënt, 

vrijwilliger en maatschappelijke partner. 

• Koppeling gemaakt tussen deelnemers en vrijwilligers. 

• Indien nodig doorverwezen. 

• Mensen zijn doorverwezen vanuit Maatschappelijk werk, 

Levanto, gemeente Echt-Susteren en het Sociale wijkteam. 

• Korte lijnen met samenwerkingspartners. 

Behaald effect: 
 

• Burgers zijn ondersteund in het ordenen en uitleggen van 

hun administratie. Indien nodig zijn zij doorverwezen. 

• Burgers inzicht gegeven in financiën, op deze manier 

problemen voorkomen of opgelost. 

• Ontlasting van o.a. Levanto en Maatschappelijk werk. 

Kengetallen:  

 

Kern/ aantal  Periode 1 Periode 2 Periode  3 

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

Echt 4 8 4 6 4 10 

Pey 1 4 1 1 1 1 

Susteren  6  5  6 

Roosteren       

Dieteren  1  1  1 

Nieuwstadt       

Koningsbosch       

Maria Hoop  1  1   

Totaal 5 20 5 14 5 17 
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Project: Wijkdienst: Samenspraak en Taalcoaches 
Doelgroep: Anderstaligen en vrijwilligers. 

 

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

Doel en opdracht: • Met inzet van vrijwilligers, statushouders ondersteunen bij 
de inburgering, met de taal als uitgangspunt. Met als doel 
het bevorderen van participatie in de samenleving. 

• Vrijwilligers werven en enthousiasmeren om onder 
begeleiding van de Stuurgroep binnen Samenspraak Echt-
Susteren, zich in te zetten als taalcoach of als vrijwilliger bij 
de groepsbijeenkomsten. 

• Aanmelden/doorgeven van nieuwe cliënten aan de 
stuurgroep. Adviseren en bewaken van de kwaliteit en het 
matchen van de taalkoppels. Ruggenspraak voor 
individuele hulpvragen van taalcoaches. Doorverwijzing van 
cliënten naar collega ondersteuning statushouders, 
hulpverlenende instanties of gemeente.  

• Workshops, informatie over nieuwe ontwikkelingen 
rondom statushouders, het inburgeringstraject en het 
aanbieden van materialen aan de vrijwilligers. 

• Begeleiden en instrueren van stuurgroep en vrijwilligers 
rondom corona.   

Gepleegde acties: 
 

• Door de coronapandemie, zijn er in het eerste kwartaal 
geen bijeenkomsten geweest van Samenspraak. Na de 
zomervakantie zijn de groepen weer gestart. In november 
is men in Susteren weer gestopt, Echt heeft de 
bijeenkomsten tot de Kerst  doorgezet.  

• De taalcoaches deden hun werkzaamheden als de corona 
maatregelen dit toelieten.  

• Stuurgroep vergaderingen werden digitaal gehouden, in de 
zomerperiode live.  

• Zowel vrijwilligers, alsook de deelnemers werden telkens 
als er veranderingen waren rondom de coronamaatregelen, 
geïnformeerd. Samen met vrijwilligers werd er besloten om 
te sluiten of weer te starten met de bijeenkomsten. Er was 
regelmatig contact via de mail of telefonisch.  

• Samen met de stuurgroep is de tijd benut om te 
onderzoeken op welke vlakken er verbetert kon worden.  

• Er zijn een tweetal workshops opgezet, die in november zijn 
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aangeboden aan de vrijwilligers. Er is: ingegaan op het 
werken met de doelgroep, studiemateriaal aangeboden en 
informatie gegeven over de verschillende websites. Er was 
ruimte om ervaringen te delen en de 5 nieuwe taalcoaches 
te informeren. Een deelneemster gaf een Arabische les om 
de taalcoaches te laten ervaren hoe moeilijk het is een taal 
te leren zonder referentiekaders in zowel de spreektaal 
alsook de geschreven taal. Men heeft kunnen ervaren hoe 
moeilijk het is voor nieuwkomers om Nederlands te leren. 
Er komt een vervolg in het nieuwe jaar.  

• Om de doelgroep meer te betrekken bij het project en 
beter af te stemmen op de hulpvragers, is er voor gekozen 
een Syrische vrijwilligster toe te voegen aan de stuurgroep. 
Zij zal vanaf januari 2022 deel nemen aan het overleg.  

Behaald effect: • De beide workshops in november zijn goed bezocht, met 
rond de 20 deelnemers per keer. De workshops hebben 
voor een inhaalslag gezorgd bij de taalcoaches. De 
pandemie heeft  een vertraging teweeg gebracht en deze is 
door deze bijeenkomsten gedeeltelijk opgeheven. Men 
heeft weer nieuwe inspiratie gekregen om te starten. 

• Sinds het begin van de pandemie, zijn er geen nieuwe 
taalkoppels geformeerd. We hopen in het nieuwe jaar de 
aanvragen voor een taalcoach die gedaan zijn in de 
afgelopen twee jaar, te kunnen beantwoorden en zodra de 
maatregelen het toelaten, statushouders te koppelen aan 
een taalcoach.  

Kengetallen:  

Aantal bijeenkomsten Echt: 12  
Susteren: 8 

Aantal participanten Vrijwilligers Samenspraak: 
Echt: 5 
Susteren: 4 
Deelnemers Samenspraak: 
Echt: gemiddeld 8 á 10 
Susteren: gemiddeld 6 
Taalcoaches: 30 
Deelnemers taalcoachproject : 61 
Nieuwe aanvragen: 22 

Aantal vrijwilligers 32 
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Project: Wijkdienst: Verenigingsondersteuning jeugd 
Doelgroep: Jeugdverenigingen, basisschoolkinderen, comités en vrijwilligers. 

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

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

Gepleegde acties: • St. Maartensfeest: afgelast 

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

• De buitenspeeldag: afgelast. 

•  Koningsdagviering: geen werkzaamheden verricht wegens Corona. 

Behaald effect:  

Kengetallen:  

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

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

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

Koepel.  

• Het leveren van ondersteuning bij de uitvoering van het programma 

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) ter voorkoming van sociaal 

isolement, het bevorderen van een gezonde leefstijl en  leefbaarheid 

in de kernen.  

• Ondersteuning en begeleiding van de lokale contactpersonen Meer 

Bewegen voor Ouderen. 

• Afstemming activiteiten lokale seniorenverenigingen. 

• Het verbinden van individuele seniorengroepen aan de koepel. 

• Ondersteunen van seniorenverenigingen in toekomstige 

ontwikkelingen. 

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

• Ondersteuning algemeen bestuur in hun uitvoerende taak. 

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

• Overleg docenten Meer Bewegen voor Ouderen. 

• Overleg met de subsidiegever inzake kerntaken koepel.  

• In samenspraak met het uitvoerend bestuur de aanvraag subsidie 
2022 ingediend bij de gemeente Echt-Susteren. 

• Afstemming met alle seniorenverenigingen op het gebied van hun 

activiteiten.  

• Afstemming met docenten over landelijke lestarieven. 

• Beleidsmatige ondersteuning. Bespreken begroting 2022 en 

afrekening 2021 met penningmeester. 

• Actualiseren van informatieboekje MBvO-activiteiten.  

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

competities.  

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

de gemeente Echt-Susteren, waardoor er wekelijks 603 senioren 

deelnemen aan verschillende activiteiten. 

• Door monitoring inzicht gekregen in deelname en behoefte senioren 

in Echt-Susteren en deelnemersaantallen per kern. 

• Door corona is ook dit jaar wederom de dag van ouderen niet door 

kunnen gaan. 

• Behouden van nieuwe MBvO-activiteiten binnen de subsidiekaders en 

in samenspraak met de opdrachtgever. 

• Actueel houden van informatieboekje MBvO-activiteiten. 

• Samenstellen lesschema’s 2022 en huren van lokaliteiten.  

• In september 2021 mochten er eindelijk weer een paar  lessen MBvO 

worden verzorgt. Voor september hebben we telefonisch contact 
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onderhouden met alle contactpersonen, docenten en deelnemers. 

Tijdens deze gesprekken is ook besproken hoe de koepel het 

bewegen, in deze periode van corona, vorm wil geven. De algemene 

mening is dat iedereen gevaccineerd wil zijn voordat ze willen 

deelnemen aan de activiteiten. Ongevaccineerden hebben zich 

afgemeld voor de activiteiten.  

• Het uitvoerend bestuur heeft samen met een beleidsambtenaar van 

de gemeente Echt-Susteren en de twee ondersteuningsmedewerkers 

van Menswel, digitaal overleg gehad om medewerking te verlenen aan 

het lokaal preventie akkoord. 

• In de laatste periode van 2021 hebben we alle groepen bezocht om 

verbindingen te leggen tussen clientondersteuning en ouderen. 

Docenten en deelnemers hebben dit prettig ervaren om samen deze 

periode te bespreken. 

• Door corona hebben veel seniorenverenigingen hun activiteiten stop 

gezet. Hierover is veelvuldig met bestuurders gesproken om de regels 

goed te interpreteren.   

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

bestuursleden van seniorenverenigingen. Wij zijn telefonisch 

bereikbaar voor hun gebleven. Deelnemers is geadviseerd om toch in 

beweging te blijven en via telefoon contact te blijven onderhouden 

met elkaar. 

• In deze periode zijn er ook contacten gelegd met individuele groepen, 

die zich graag willen aansluiten bij de Koepel. Voor 2022 hebben zich 

al vele individuele inwoners gemeld die willen starten met een 

proefles. 

Kengetallen:  

Aantal overlegmomenten Met het bestuur hebben er 3 bijeenkomsten plaatsgevonden. De onderwerpen 

waren subsidieafrekening 2020, toepassing richtlijnen RIVM, nieuwe wet WBTR,  

begroting 2022,  uitbetaling docenten tijdens corona en het onderhouden van de 

contacten met deelnemers, contactpersonen en docenten. 

Tijdens het corona-jaar 2021 werd er met de contactpersonen overlegd hoe zij de 

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

uit de groepen over hoe zij toch konden bewegen tijdens deze periode.   

Verder waren er veel vragen of het mogelijk was toch de beweeg-activiteiten te 

laten doorgaan en hoe dit volgens de RIVM richtlijnen diende te gebeuren.  

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

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

hoe zij de locaties dienden in te richten om de beweeg-activiteiten te kunnen 

laten plaatsvinden vanaf september. 

Het afgelopen jaar met alle partners van het lokaal preventie akkoord 2021-2024, 

Echt-Susteren Samen Gezond, meerdere digitale bijeenkomsten bijgewoond.  

 

In september hebben we alle MBvO groepen persoonlijk bezocht om ook de 

ledenlijsten te actualiseren. Maar ook vooral een luisterend oor te hebben voor 

alle vragen en ervaringen in deze corona periode. 

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

welke alternatieven er waren om toch met deelnemers in contact te treden. 

Aantal participanten           Zie bijlage hieronder 
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Aantal vrijwilligers 46 contactpersonen van de beweeggroepen 

10 vrijwilligers werkgroep Koersbalactiviteiten 

 

Overzicht activiteiten Bewegen voor ouderen 
 

Jaar/aantal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totaal deelnemers 617 692 753 768 789 710 603 
 

Deelnemers MBvO activiteit en afkomstig uit kern stand per 31-12-2021 
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Echt 2 3 19 8 23 18 33 106 2405 7,80% 

Susteren 0 14 4 39 34 36 5 132 1995 8,80% 

Nieuwstadt 1 9 0 6 51 1 1 69 822 10,60% 

Roosteren 9 6 2 0 11 29 0 57 427 15,70% 

Dieteren 0 2 0 0 0 16 0 18 201 15,70% 

Pey 0 2 14 8 30 11 3 68 1375 4,90% 

St. Joost 18 0 16 8 35 4 4 85 388 18,10% 

Koningsbosch 0 0 9 0 0 25 0 34 421 12,80% 

Maria Hoop 0 0 5 0 1 4 1 11 367 4,50% 

Buiten E-S 1 0 2 6 6 8 0 23 n.v.t. n.v.t. 

Totaal 31 36 71 75 191 152 47 603 8401  
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Project: Speelvoorzieningen 
Doelgroep: Burgers die zich verenigen in een rechtspersoon en de realisatie en 

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

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

Doel en opdracht: Ondersteunen van nieuwe speelvoorzieningen  

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

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

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

Gepleegde acties: Stichting Roosteren Speelt heeft het opbouwwerk en het jongerenwerk 

benadert om al in een vroeg stadium mee te denken over een, nog aan te 

vragen, jongerenvoorziening in het buitengebied van Roosteren. Vanuit 

het jongerenwerk zijn er jongeren betrokken om inzicht te krijgen in de 

wensen en behoeftes van de doelgroep. Er is een trapveldje, skatebaan, 

zitgelegenheid gerealiseerd met als aanvulling graffitikunstwanden die 

door jeugd/jongeren voorzien kunnen worden van een mooi kunstwerk. 

Tijdens de  opening is jongerenwerkgroep ESBS ook langs gekomen om 

een BMX-demonstratie te geven aan de bewoners van Roosteren. Bij de 

opening in november waren wethouders Peter Pustjens en Marian 

Bruysten aanwezig. 

Behaald effect: • Jongerenparticipatie mogelijk gemaakt. 

• De stichting Roosteren speelt heeft een mooie jongerenvoorziening 
gerealiseerd dat voldoet aan verwachtingen van de jeugd;.  

Kengetallen:  

Aantal participanten 1 stichting 
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Project: Adviesraad sociaal domein Echt-Susteren 
Doelgroep: Adviesraad  Sociaal Domein Echt-Susteren 

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

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

bij de totstandkoming en uitvoering van de Wmo, de Jeugdhulp en 

Participatiewet. Daarnaast komt de Adviesraad op voor de belangen van 

de inwoners en zet zich in om inwoners op de hoogte te stellen van en 

voor te lichten over veranderingen in het sociaal domein. 

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

Gepleegde acties: 
 
 

• Bijwonen van de vergaderingen Adviesraad sociaal domein op: 26 

juni, 29 juli, 20 september, 11 oktober, 29 november en 13 december 

2021 

• Verslaglegging van alle vergaderingen. 

• Daarnaast heeft per mail en telefoon regelmatig overleg 

plaatsgevonden tussen voorzitter, secretariële ondersteuning en 

ondersteuningsambtenaar. Tijdens deze overleggen werd gesproken 

over hoe invulling te geven aan de adviesraad in de coronatijd en hoe 

in 2021 hier verder vorm aan te geven. 

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

de secretariële ondersteuning door een medewerker van Menswel in 

deze periode plaatsgevonden. 

Kengetallen:  

Aantal bijeenkomsten 6 
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Sportstimulering en cultuur 
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Project: Kwaliteitsimpuls basisonderwijs sport 
Doelgroep: Basisscholen en hun leerlingen Leerkrachten basisscholen De Springdonk, De 

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

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

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

• Het mede verzorgen van wekelijkse lessen bewegingsonderwijs. 

• Het introduceren van nieuwe vormen van bewegen.  

• Het stimuleren van deelname aan verenigingssport. 

• Het stimuleren van deelname aan naschoolse activiteiten. 

• Ondersteuning bij het organiseren van sportdagen op school. 

• Kwaliteitsverbetering / variatie bewegingsonderwijs 

• Ondersteunen verzorgen speelplaats pauzesport 

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

• Inzet lessen bewegingsonderwijs en coaching(zie schema beneden)  

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

• Extra inzet 1ste jaars CIOS studenten bij de Patricius.  

• Uitlenen materialen scholen 

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

• Ondersteunen en uitvoering sportdag KC de Eik. 

• Organisatie sportdag Maria Goretti 

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

• Try out Driepas Stimuliz test 

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

Kengetallen:  

Aantal participanten 7 basisscholen/AZC                                                                                                                                   
1075  kinderen                                                                                                                                        
34 leerkrachten 

Basisscholen Dagen  tijdstip 

OBS Driepas                                          
4 klassen per week                                   
2 groepen AZC                                                 
2 groepen   

                                                                          
Donderdag                                      
Maandag                                                                   
Maandag                                              

                                                                                   
9.15-12.30u                                        
13.00 - 14.20u                                                   
13.00 - 14.20u                                                                      

OBS de Springdonk                               
9 klassen per week  

Maandag                                                        
Vrijdag  

10.15 – 11.45u                                                             
8.45 – 11.30u 

SBO de Horst                                      
6 groepen per week  

Dinsdag                                                              
Vrijdag 

12.45 – 14.05u                                                   
12.45 – 14.05u   

KC  de Eik                                                
6 groepen per week 

Woensdag  8.30 – 12.30u 
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BS In ’t Park                                       
6 groepen per week 

Donderdag / vanaf aug. 10.45 – 12.15u / 11.15-12.00u.                                                 
13.45 – 15.15u 

BS De Bolleberg                                           
4 groepen per week                                       

Vrijdag 12.15 - 13.30u 

Angelaschool                             
3 groepen per week  

Vrijdag 8.45 – 12.00u 

Aantal bijeenkomsten Zie schema uitgaande van 40 schoolweken per jaar. Vanwege corona zijn er 
gymlessen komen te vervallen of op het schoolplein verzorgt  

Verdere ter zake doende 
kengetallen  

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

 
Project Schooljudo 2020-2024 
Doelgroep: Basisschoolkinderen  

Projectomschrijving: Schooljudo 

Doel en opdracht: Schooljudo zet judo in als middel om te werken aan de zeven school-judo 
waarden: vertrouwen, samenwerking, respect, beheersing, weerbaarheid, 
discipline en plezier. Daarnaast is er ook een digitale leeromgeving. 
Schooljudo is een samenwerking RTC,  Schooljudo, JC Hercules en Menswel. 
Per jaar 6 scholen bedienen met  4 groepen en 3- 4 fysieke lessen per groep. 
Scholen betalen een eigen bijdrage per groep. 

Gepleegde acties: Springdonk 4 klassen, In ’t Park 4 klassen, Op de Slek 3 klassen per klas 3-4 
lessen. Overleg voorgang schooljudo 

Behaald effect: Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs. Judo als middel. Kinderen worden 
enthousiast gemaakt voor de judosport middels 3-4 judolessen. Op speelse 
manier worden waarden zoals respect, discipline, samenwerkend leren 
overgebracht.                                                                                                 

Kengetallen:  

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

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

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

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

Gepleegde acties: • Benaderen sportclubs en scholen 

• Samenstellen folder ‘Week van de Sportclub’ 

• Verspreiden folder op alle scholen 

Behaald effect: Sportstimulering, kennismaking met de sportclub: badminton, bootcamp, 
dans, golf, squash, handbal, jiu jitsu, padel,judo, kickboksen, tennis, turnen, 
voetbal, volleybal, watersport en sport in de Buurt. Kinderen worden lid van 
de sportclub.                                                                                                    
Promotie / informatie turnmarathon gympoint, In de Bandert, Jeugdfonds, 
jaarprogramma BIND sport en sport en cultuur in de buurt. 

Kengetallen:  

Aantal participanten  35 verenigingen / sportorganisaties                                                                                                                          
12 scholen                                                                                                                                        
2500 folders ‘Week van de Sportclub’ uitgedeeld op alle scholen. 
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Project: Go Cycling 
WMO Prestatieveld: 1, 2 en 4 

Doelgroep: Basisschoolkinderen 

Projectomschrijving: Fietsproject georganiseerd op de basisschool in samenwerking met oud 
professional. 

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

Gepleegde acties: • Behoefte peiling bij de basisscholen.  

• 1 x fiets clinic op het schoolplein. Basisscholen: Springdonk, Driepas/AZC, 
SBO de Horst, Violier, Op de Slek, Angelaschool en Patricius.  

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

Kengetallen:  

Aantal participanten 7 scholen, 15 klassen                                                                                                                                  
300 deelnemers 

Aantal bijeenkomsten 15 
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Project: BIND Sport in de Buurt 
WMO Prestatieveld: 1, 2 en 4 

Doelgroep: Basisschoolkinderen 

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

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

Gepleegde acties: • Organisatie en ondersteuning van activiteiten door Menswel                                                      
BIND Sport in de Buurt en de lockdown games 2021 in alle kernen. 34 
activiteiten. 6 lockdown games afgelast i.v.m. corona. I.s.m. TV Echt en TV 
Rosus 

• BIND Sport/zweminstuif In de Bandert afgelast corona 

• 4 Carnavalsactiviteiten  

• Krekelzank project i.s.m. de sportverenigingen 3x  1x afgelast corona 

• Buitenspeeldag Koningsbosch; Nieuwstadt  en Susteren afgelast corona 

• BIND sport en spelinstuif Sjirp  

• Halloween monsterjacht 230 deelnemers 

• BIND Sport in de Buurt / 2x schoolplein sport Bolleberg  

• BIND Sport in de Buurt / 3x schoolplein sport Bs Angela 

• BIND Sport in de Buurt / 3x  schoolplein sport Maria Goretti 

• BIND Sport in de Buurt / 3x Koningsbosch 

• BIND Sport in de Buurt / 3x Nieuwstadt 

• BIND Sport in de Buurt / 3x In de Bandert 

• BIND Sport in de buurt / 3x Nieuwstadt  

• BIND Sport in de buurt / 3x In de Bandert 

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

Kengetallen:  

Aantal participanten Lock down games  totaal 1162 deelnemers                                                              
BIND carnavalsactiviteiten 62 deelnemers                                                              
Krekelzank project 45 deelnemers                                                                              
Bind Sport en Spel instuif 59 deelnemers                                                                                                                                                                                                                                          
Halloween 230 deelnemers                                                                                                                          
BIND Sport In de Buurt ..deelnemers 

Aantal bijeenkomsten 34 / 3 /1 / 2 / 1 / 23 totaal /  

 
Project BIND “Kies voor Sport” 
Doelgroep: Kinderen van groep 3 t/m groep 8 basisscholen 

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

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

Gepleegde acties: Organisatie vooraf 

Behaald effect Kinderen volgen 3 workshops en maken zo kennis met 3 sporten. 
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Kerngetallen  

Aantal participanten 85 

Aantal bijeenkomsten 1 

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

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

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

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

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

• Project jeugd aan zet. Overleg en organisatie Jeugd aan zet. 

• Voetbalactiviteiten trapveldje in de Bandert 
 

Gepleegde acties: • Organisatie activiteit en en ondersteuning activiteiten Slekkerboys 

• 3x Archery tag clinics voor de jeugd; AZC afgelast 

• 4 voetbalclinics voor de jeugd op trapveldje 

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

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

Kengetallen:  

Aantal participanten 20 / 10 / 6/10/ 10  /7 / 8 /10 / 

Aantal bijeenkomsten 1 / 1 / 1 / 1 /  

 
Project: “Maatschappelijke” Menswel / BIND 
Doelgroep: Leerlingen Connect College  

Doel en opdracht: Maatschappelijke stage / beroepsoriëntatie stage 

Gepleegde acties: 2 leerlingen stage bij met name de BIND activiteiten zoals Bandert Summer 
Sport en andere activiteiten.                                       

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

Kengetallen:  

Aantal participanten 2 leerlingen. Inzet 2 weken 

 
Project BIND Partners in sport  
Doelgroep: Basisschool kinderen groep 3 t/m 8 

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

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

Gepleegde acties: • 2 weken Bandert Summersport,  Kindervakantiewerk, Sport City, 
Valdeludo, EVV, Rios ’31, TC Echt, Dance center Vision, CIOS stagiaires en  
Zwembad In de Bandert 

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

Kengetallen:  

Aantal participanten 110 / 110  

 
Project: BIND verenigingsondersteuning / gebruikersoverleg      

Leisure park  In de Bandert 
Doelgroep: Bestuurders en kaderleden en andere geïnteresseerden. 

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

Doel en opdracht: Het bieden van bestuurlijke ondersteuning en informatieverstrekking aan  
sportverenigingen. 

Gepleegde acties: • Gebruikersoverleg Sportpark In de Bandert 

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

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

• Overleg Lokaal Sportakkoord - Sportplatform 
 

Behaald effect Gebruikersoverleg Leisure Park In de Bandert: Gemeente Echt-Susteren, EVV, 
Sportcity, TV Echt, KVW Echt , RIOS 31, Kynologenclub, 
Recreatiesportvereniging Kranenbroek Echt, JC Hercules, Handboogschutterij, 
Menswel Sport en Menswel.                                                                     
Ontwikkeling van Leisure Park In de Bandert, BOSA coöperatie, Bandert 
elektriciteit neutraal;  Bandertlaan exploitatie terreinen, glasvezel In de 
Bandert, communicatie, trapveldje voor de jeugd; vandalisme beperken; 
ontwikkelingen nieuwbouw Handboogaccommodatie, turnhal en voormalige 
Ballon, deelnemen aan BIND Summer Sport, meldpunt voor klachten bij 
Menswel, Bijzondere activiteiten kalender en actuele ontwikkelingen.                                                                                                                       

Kengetallen:  

Verdere ter zake doende 
kengetallen  

3 bijeenkomsten                                                                                                                                                                       
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Project: Ech-Zösterse Oetblinkers 2021 
Doelgroep: Inwoners van gemeente Echt-Susteren die sporten of cultuur beoefenen 

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

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

Gepleegde acties: Helaas dit jaar vanwege corona weinig kampioenen. Gemeente heeft hier op 
passende wijze aandacht besteed 

Behaald effect  

Kengetallen:  

Aantal participanten - 

Aantal bijeenkomsten - 

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

beperking en/of gedragsproblemen. 

Projectomschrijving: Stimulering Sport en bewegen voor deze doelgroep 

Doel en opdracht: Periodiek overleg Iedereen kan Sporten 

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

Behaald effect: Bijblijven ontwikkelingen 

Kengetallen:  

Aantal participanten - 

 
Project: Lokaal Preventie akkoord Echt-Susteren, HealtyLife  
Doelgroep: HealtyLife is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassene met 

overgewicht (BMI 25-30) en een grote buikomvang (M > 102/ V >88);  obesitas 
i.c.m. een chronisch beperking of een (matig) verhoogd risico op 
cardiovasculaire aandoeningen; diabetes type ll; slaapapneu of artose.   

Projectomschrijving: Het traject van 2 jaar bestaat uit leefstijlcoaching (door lokale leefstijlcoach) 
en beweegcoaching (door beweegcoach Menswel); bewegen, gedrag, voeding 
en positieve gezindheid staan hierin centraal. In dit traject wordt intensief 
samengewerkt met de huisartsen, Stichting Ecsplore en Menswel. 

Doel en opdracht: Bewegen en sporten wordt voor ieder inwoner haalbaar, bereikbaar, 
toegankelijk en vanzelfsprekend. En daarmee verhogen we het aantal 
inwoners dat in 2024 aan de beweegnorm voldoet. Deelnemers leven 
gezonder een gezondere keuzes te maken op het gebied van voeding. 

Gepleegde acties: Overleg en startbijeenkomst. Bezoek beweeggroepen.                                                                                                                             
Gestart in november met 2 leefstijlgroepen van 16 deelnemers  en 4 
beweeggroepen van 8 deelnemers. 

Behaald effect: Deelnemers zijn positief over beweegprogpramma; I.v.m. corona is het 
programma vertraagt en zijn er ook mensen afgehaakt. Coach gesprekken 
gevoerd. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 32 
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Project: Beweegprogramma  senioren  2020-2024 
Doelgroep: Senioren 

Projectomschrijving: Stimulering Sport en bewegen senioren.   

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

Gepleegde acties: • Buurtscan  

• Boekje sport- en beweegaanbod 55+ Susteren 

• Overleg met werkgroepen fitheidstesten 55+ 

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

Behaald effect: Onderhouden van de contacten 

Kengetallen:  

Aantal participanten - 

Aantal bijeenkomsten - 

 
Project: Coaching beweegactiviteiten Huiskamer+ en Huiskamer 
Doelgroep: Activiteitenbegeleidsters, vrijwilligers en Senioren Huiskamer+ en huiskamer 

Projectomschrijving: Stimulering Sport en bewegen senioren.   

Doel en opdracht: Coaching ter bevordering beweegdeelname, zelfredzaamheid, gezondheid en 

sociale contacten van senioren in de Huiskamer+ en Huiskamers.  

Gepleegde acties: • Overleg met Huiskamer en Huiskamer+. 

• 1x per maand coaching beweegactiviteiten activiteiten Huiskamer+ 

• 1 x per maand coaching Qi Gong Huiskamer+ 
Vrijwilligster actief bij Huiskamer in Pey 

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

Kengetallen:  

Aantal participanten Huiskamer+ Nieuwstadt 6 -14                                                                                                  
Huiskamer+ Koningsbosch 6 - 12                                                                                                
Huiskamer+ Echt Noord 6 -14                                                                                               
Huiskamer+ St Joost 6 - 12                                                                                                             
Huiskamer+ Susteren 6 -14                                                                                                                     
Huiskamer Pey 2 

Aantal bijeenkomsten -22 / 22/ 22 / 22 / 22 / 5 

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

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

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

Gepleegde acties: Samenwerking boekje “Week van de Sportclub”                                                            
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1x online overleg 

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

Kengetallen:  

Aantal participanten - 

Aantal bijeenkomsten - 

 
Project Leerbedrijf Menswel 
Doelgroep: Stagiaires CIOS / Connect College 

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

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

Gepleegde acties: • Inzet stagiaires bij beweegprogramma’s 

• Stagebegeleiding 

• Menswel heeft de SBB erkenning Coördinator bewegen en gezondheid 
gekregen 

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

Kengetallen:  

Aantal participanten 6 CIOS stagiaires bewegingsonderwijs en naschoolse activiteiten  

 
Project PR BIND Sport & Cultuur 
Doelgroep: Inwoners Echt-Susteren en netwerkpartners 

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

Gepleegde acties: • Digitale Nieuwsbrief BIND Sport en Cultuur 

• Facebookpagina’s  

• Banner BIND Sport en Cultuur, ingezet bij activiteiten 

• Flyers,  posters, boekjes 

• persberichten  

• Voorbereidingen gemeentelijke promotie  

• Deelname (online) provinciale en regionale netwerkbijeenkomsten  

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

Kengetallen:  

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

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

Doel en opdracht: • Actualiseren en onderhouden van het netwerk waarbij ook divisie 
sportstimulering. Goed zichtbaar maken van het cultuur educatie-aanbod en 
hierin samenhang creëren. 

• Ondersteunen en begeleiden culturele activiteiten en werkgroepen op 
vraag. 

• After School Clubs, in samenwerking met Connect College en 
jongerencentra. Jongeren gaan zelf activiteiten en evenementen 
organiseren, voor de doelgroep jongeren, om een impuls te geven aan 
culturele uitoefening/ beleving. De Cultuurcoach biedt begeleiding aan 
op maat; hoe organiseer je? Wat moet je regelen? Tevens biedt de 
Cultuurcoach maatschappelijke stagiaires de mogelijkheid om een 
culturele stage te lopen bij JONG Cultuur. 

• Aandacht hebben voor aansluiting cultureel aanbod in gemeente bij 
behoefte bevolking. Culturele organisaties hiertoe adviseren en 
inspireren. 

• Bijdrage leven voor gemeentelijke beleidsontwikkeling en uitvoering 
cultuur 

Gepleegde acties: Cultuur algemeen 

• Contacten scholen (PO en VO) onderhouden 

• Contacten met cultuuraanbieders/cultureel netwerk onderhouden 

• Projecten geïnitieerd m.b.t. buitenschoolse culturele activiteiten 

• Ondersteunen projecten van derden 

Behaald effect: Cultuur algemeen 

• Scholen geadviseerd en samengebracht met culturele aanbieders die ook 
digitaal hun diensten konden aanbieden in een moeizaam jaar met 
lockdowns en andere beperkingen 

• Netwerk verbreidt en projecten voorbereid voor na corona (i.s.m. bijv. 
Veldeke en bibliotheek de Domijnen) 

• Samenwerking met het jongerenwerk geïntensifieerd omtrent o.a. 
faciliteiten (Talenthouse/Haaze).  

• Samenwerking met opbouwwerk m.b.t. de kernen geïntensifieerd met 
o.a. de ZomerToer.  

• Ondersteuning geboden aan o.a. Kunstmarkt Susteren, OJC The Curve en 
het Ech Smal Straattheater festival (ondanks corona). 

Kengetallen:  

Aantal participanten 771 participanten over alle projecten. 

Aantal bijeenkomsten 33 afspraken met organisaties en personen m.b.t. cultuur 
7 afspraken gehad met personen in het onderwijs 
19 afspraken gehad met cultuurmakers (organisaties/personen) 
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Project Cultuureducatie  
Doelgroep: Leerlingen, leerkrachten, organisaties van de basisscholen in gemeente Echt-

Susteren en cultuuraanbieders. 

Projectomschrijving: Uitvoering geven aan het Werkplan 2021 i.o.v. de Gemeente Echt-Susteren. 

Doel en opdracht: • Coördinatie Creatief Basisonderwijs, voorzitten van ICC vergaderingen. 

• ICC ondersteunen in hun proces van transformatie zelf uitrollen 
cultuureducatie met kwaliteit. Er wordt ingestoken op kennisdeling, 
ervaringen en groei.  

• Inventariseren cultuuraanbod lokale aanbieders en deze verbinden aan 
basisscholen. Het aanbod tevens zichtbaar maken bij de Stichting Kunst- 
en Cultuurraad Echt-Susteren (mits afkomstig uit de regio Echt-Susteren) 
en bij DOEN! voor bijvoorbeeld de trainingen en certificering. 

• Cultuur in de buurt, organiseren van naschoolse culturele workshops. 

• Verbinden van cultuuronderwijs met lokale evenementen. 

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

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

• Het volgen en waar mogelijk leveren van een bijdrage aan de 
ontwikkelingen binnen de regio Noord- en Midden-Limburg op het 
gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. 

Gepleegde acties: • In dit Coronajaar heeft cultuur weer veel moeten leiden onder de 

maatregelen. Cultuur had op scholen geen grote prioriteit. Zodoende is er 

aan het eind van het schooljaar samen met DOEN Midden Limburg twee 

weken lang Cultuurdagen voor het basisonderwijs in Echt-Susteren 

georganiseerd. Scholen konden zich inschrijven op één dag waar er 

allerlei workshops voor de onderbouw, middenbouw én bovenbouw 

waren gepland. De school was de gastheer. Dit was ook meteen het 

middel om de scholen weer aan tafel te krijgen. 

• Lijst cultuuraanbieders voorzien met nieuwe aanbieders, waaronder 

enkele digitale aanbieders in de coronatijd én voor de toekomst. Daarbij 

ook aanbieders geholpen met het digitaliseren van hun workshops. 

• Kunstbende, vanwege o.a. het vertrek van Jan Smeets bij Buro Pinkpop 

en de overname van Mojo en corona zijn er geen acties uitgevoerd 

rondom de Kunstbende. 

• Cultuureducatie Tieners. Samen met o.a. Talenthouse willen we meer 

inzetten op een groei vanuit TalentTijd maar ook met een recent project-

idee met Veldeke waarbij we nadruk gaan leggen op het dialect uit onze 

buurt. In 2022 vinden de eerste workshops plaats. 

• Organiseren Cultuur in de Buurt: Stop Motion video workshop, twee 
Muzikale Escape Rooms (i.s.m. Myouthic) en een schrijfworkshop. 

Kengetallen:    

Aantal participanten 645 

Aantal bijeenkomsten 172 

Aantal vrijwilligers 1 
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Project: Steunpunt vrijwilligers 
Doelgroep: (potentiële) vrijwilligers uit de gemeente Echt Susteren en 

vrijwilligersorganisaties.  

Projectomschrijving: Vergroten van het potentieel aan kwalitatief en kwantitatief 
voldoende vrijwilligers in de gemeente Echt-Susteren. Daar waar 
nodig ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
met vragen rondom vrijwilligerswerk. Deze partijen in contact 
brengen met elkaar.  

Doel en opdracht: Vrijwilligerswerk is een steeds belangrijker onderdeel binnen de 
maatschappij. Steunpunt Vrijwilligers Echt Susteren fungeert als 
onafhankelijk en overkoepelend orgaan rondom zaken met de 
betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Het Steunpunt 
richt zich op externe partijen zijnde verenigingen, stichtingen  en 
andere organisaties voor algemeen maatschappelijk nut.  
Menswel maakt met haar vacatures ook gebruik van het 
steunpunt. Taken zijn met name werven, matchen, informeren 
en waar nodig trainen, adviseren.  
 
Vergroten potentieel  kwalitatieve vrijwilligers: 

• Gemeentebreed bundelen van vraag naar vrijwilligers.  

• Op pijl houden en uitbreiden van vrijwilligerspotentieel: 
werven/vinden van individuele vrijwilligers, via verbinden en 
afstemming tussen vrijwilligersorganisaties , via bemiddeling 
tussen vraag en aanbod.  De registratie hiervan. 

• Inwoners actief benaderen door fysiek aanwezig te zijn in de 
dorpen met als doel te promoten, verbinden, activeren, 
ophalen van informatie en signaleren. Hierbij zal een 
integrale benadering worden toegepast.  

• Twee á drie keer per jaar, afhankelijk van de behoefte, 
organiseren van informatieavonden voor verenigingen en 
hun vrijwilligers. Vraaggericht of de thema’s die naar voren 
zijn gekomen. 

• Vraaggerichte scholings- en begeleidingsprogramma 
organiseren en implementeren voor vrijwilligers uit de hele 
gemeente.  

• Informeren en doorverwijzen naar  de 
vrijwilligersverzekering. 

• Het instant houden en waar nodig uitbouwen van de digitale 
vacaturebank.  Het Steunpunt heeft een nadrukkelijke rol  
als centraal punt tussen vraag en aanbod vanuit de diverse 
geledingen, doelgroepen en initiatieven. 

• Samen met de verengingsondersteuner, het opbouwwerk en 
andere partners helder krijgen wat de 
ondersteuningsbehoefte is betreffende vrijwilligers, 
uitmondend in een plan van aanpak.  

• Vorm geven aan gemeentelijk speerpunt meer aandacht 
voor communicatie en waardering.  

• Het actueel houden en beheren van social media/ facebook. 

• Actieve deelname overleg POVL en NOV. 

Gepleegde acties: • Vanwege de pandemie blijkt in het eerste triaal dat veel 
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mensen in hun eigen bubbel leefde. Iedereen wacht tot 
versoepelingen en tot de maatschappij en dus zij zelf 
eindelijk weer in actie konden komen. De hoop was 
gevestigd op de vaccinaties.  Na versoepelingen rond de 
zomer en vaccinaties bleek er weer wat meer activiteit op 
gang te komen. Men was voorzichtig, onderzoekend en 
oriënterend. Er heerste nog steeds onduidelijkheid en 
voorzichtigheid bij organisaties, bestuurders, vrijwilligers en 
potentiële vrijwilligers.  Half oktober veranderde dit toen de 
besmettingen weer opliepen en de maatregelen werden 
aangescherpt. Veel mensen kiezen ervoor om af te wachten 
tot het nieuwe jaar voordat ze weer actief mee gaan doen.  
Het telkens veranderen van de regels brengt nog steeds 
onduidelijkheid en voorzichtigheid bij organisaties, 
bestuurders, vrijwilligers en zij, die dat willen worden. 

• We hebben in de regelmatige uitingen van het steunpunt via 
het Waekblaad en social media aangeven dat het goed was 
het contact met de vrijwilligers te onderhouden. In de 
laatste maand van het jaar, zijn vrijwilligers in het zonnetje 
gezet en bedankt voor hun inzet en flexibiliteit in het 
afgelopen jaar. Dit is o.a. gebeurt door een publiciteitsactie 
rondom de Dag van de Vrijwilligers op 7 december. 
Verschillende vrijwilligers gaven aan niet actief te zijn 
geweest door de pandemie en meenden om die reden af te 
moeten zien van waardering of in een aantal gevallen een 
kerstpakket. Belangrijk was om ondanks de situatie 
vrijwilligers te bedanken en op deze manier te binden aan 
een organisatie met het oog op betere tijden.  

• De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 
juli 2021 in werking getreden. Naar aanleiding van de vraag 
over deze wet is er informatie verspreid over de inhoud en 
consequenties van de invoering van de WBTR. Intern is 
afgesproken dat eventuele vragen afgehandeld worden door 
de verenigingsondersteuner. 

• Ondanks de Lock down was er toch een regelmatige 
instroom van vrijwilligersvragen, zowel van particulieren als 
van organisaties.  Er is vooral in de laatste periode van het 
jaar, een flinke toename geweest van het aantal reacties op 
de vacatures op de website. Mogelijk heeft dit te maken dat 
mensen een alternatieve invulling van hun (vrije) tijd zoeken 
in de vorm van vrijwilligerswerk. 

• Driewekelijks heeft het Steunpunt een artikel in het 

Waekblaad gepubliceerd met een variatie aan thema’s: 

lobbyen, WBTR, contact houden met vrijwilligers, 

participatieproject met AZC Echt, NL Doet. Veelal aangevuld 

met enkele actuele vacatures uit de vacaturebank. Gezien de 

reacties op de vacatures en de artikeltjes in het Waekblaad, 

blijkt dat het door veel mensen gelezen wordt. 

• Net als vorig jaar is de intensievere samenwerking met de 

opbouwwerkers en verenigingsondersteuner voortgezet. Als 

steunpunt hebben we o.a. deelgenomen aan de ZomerToer. 
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Ontwikkelingen naar 2022 
 
 

Met als resultaat een nauwer contact met de burger in de 

verschillende kernen, het ophalen van vragen en het 

informeren van burgers en het werven van verschillende 

vrijwilligers. Sowieso bood de toer een prima mogelijkheid 

de stemming te peilen binnen de diverse kernen. 

• Andere ontwikkeling uit de samenwerking met de 

opbouwwerkers: Digitale contacten met vrijwilligers. Daarbij 

blijkt dat vooral de ouderen niet altijd digitaal vaardig zijn. 

Mogelijk zal het nodig blijken cursussen digitale 

vaardigheden aan te bieden. Dit zou kunnen via een oproep 

voor vrijwillige “instructeurs”. In de coronatijd is gebleken 

dat er diverse positieve effecten uitgaan van digitale 

basisvaardigheden: contact onderhouden met het eigen 

netwerk, hulpvragen kenbaar maken, eenzaamheid 

voorkomen. Uit de inventarisatie van de behoefte zal er 

gezocht moeten worden naar organisaties die een passend 

programma hierin kunnen aanbieden. 

• Het thema van dit jaar voor het steunpunt was: “Het jaar van 
de vrijwilliger”. Helaas hebben we dit door de pandemie 
klein moeten houden. Het was ongepast om tijdens deze 
voor de meeste mensen moeilijke periode, waarin veel 
vrijwilligers niet actief konden zijn, dit groots aan te pakken. 

• De landelijke campagne “Mensen maken Nederland” heeft 

door de coronatijd eveneens een soberder karakter 

gekregen. We volgden de ontwikkelingen, maar al te 

uitbundige uitingen vanuit de actie waren op dat moment 

ongepast. 

• Naar aanleiding van een provinciale promotiecampagne voor 

het initiatief ‘Wijzijnvrijwilligers’ heeft er een adviesoverleg 

plaatsgevonden met wethouder Marian Bruysten en de 

beleidsambtenaar over de wenselijkheid van wel of niet 

aansluiten voor de gemeente Echt-Susteren. 

• Binnen het POVL, provinciaal overleg voor 
vrijwilligerscentrales heeft er dit jaar een heroriëntatie 
plaats gevonden op de eigen positie. Er is een werkgroep 
geformeerd die na een onderzoek, tot de conclusie is 
gekomen dat er weliswaar behoefte was aan een 
overkoepelende organisatie om de belangen van de 
verschillende vrijwilligerscentrales te behartigen, echter er 
bleek onvoldoende animo om zitting te nemen in het 
bestuur. Dit had tot gevolg dat het POVL helaas per 1 
september werd opgeheven.  

• Het Steunpunt nam in 2021 deel aan het NOV project 

#EchtMeedoen, waarin bewoners van het AZC actief 

betrokken worden bij de (Echtse) samenleving. 

• De samenwerking met opbouwwerkers en 

verenigingsondersteuner om samen de wijk in te gaan en 

meer bekendheid te geven aan het steunpunt en op die 

manier actief vrijwilligers te werven in de wijk krijgt steeds 
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Scholingsprogramma’s 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligersverzekering 
 
 

meer gestalte. 

• In de eerste periode van 2022 zal er nog meer externe 

marketing worden ingezet d.m.v. publiciteit via tv schermen 

in wachtruimtes, gemeente, woningstichting, Regionale 

media. 

• In navolging van de Zomertoer is er een Voorjaarstoer in 

ontwikkeling: een actieve manier de burger op te zoeken en 

(thematisch) te informeren. 

• Steunpunt neemt  ook in 2022 deel aan het project 

#EchtMeedoen, waarin bewoners van het AZC actief 

betrokken worden bij de (Echtse) samenleving. 

• Veel meer dan tot heden zal er een follow-up gegeven 

worden aan de activiteit op de website. Zo wordt er contact 

gezocht met de organisaties die vacatures plaatsen, m.b.t. 

de resultaten van hun oproep. Ook zal er contact worden 

opgenomen met de vrijwilligers die hun interesse voor 

bepaalde vacatures hebben kenbaar gemaakt. Een en ander 

zal moeten leiden tot een intensievere matching en hogere 

resultaten. 

• In 2021 is het aantal scholingen gering geweest, vanwege de 
pandemie. 

• De training Digitale vaardigheden in samenwerking met 
stichting Lezen en Schrijven zal in het nieuwe jaar vorm 
krijgen. Na een inventarisatie van wat er reeds voorhanden 
is zal een aanvullend aanbod verzorgd worden. 

 
Over het algemeen is de informatie rondom de 
vrijwilligersverzekering voldoende duidelijk zo blijkt. Toch zijn er 
van tijd tot tijd vragen m.b.t. dekking, voorwaarden etc. Met 
name rond de invoering van de WBTR kwamen er specifieke 
vragen rondom bestuursverantwoordelijkheid. Die zijn in 
samenwerking met de verenigingsondersteuner adequaat 
afgehandeld. 

Behaald effect: In 2021 is het vooral zaak geweest om contact te houden met de 
samenleving en aangehaakte vrijwilligers(-organisaties). Dat 
streven is gelukt. 

Kengetallen:  

Aantal participanten  52  vragen vanuit vrijwilligers zelf. 
61 organisaties met vrijwilliger gerelateerde vragen. 
28 kandidaten geworven. 
Op de website waren er 101 reacties op geplaatste vacatures en 
23 nieuwe organisaties 
Facebook volgers gegroeid van 363 naar 477 
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Project: Verkeersregelaars 
Doelgroep: Vrijwilligers die voor hun eigen of andere vrijwilligersorganisaties 

verkeersregelend willen optreden ten behoeve van lokale 
evenementen. 

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

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

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

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

• Het maken van persoonlijke aanstellingsbesluiten.  

• Het sorteren en registreren van persoonlijke 
aanstellingsbesluiten  

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

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

• Het uitlenen van de verkeersregelaarshesjes en lampen.  

Gepleegde acties: 
  

Vanwege het verbod op activiteiten met melding en/of 
vergunningsplicht zijn er enkel in het derde triaal, tijdens tijdelijk 
versoepelingen verkeersvrijwilligers meer ingezet. Voor zover van 
toepassing zijn wel de volgende taken uitgevoerd:  

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

• Informeren vrijwilligersorganisaties omtrent de regels waaraan 
men moet voldoen. 

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

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

• Overleg plegen met politie en gemeenten. 

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

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

Behaald effect: • Door een strakke, duidelijke organisatie heeft iedereen die 
verkeersregelaar wilde worden of blijven, dit kunnen realiseren. 
Voor het hele jaar gold dat de geplande evenementen nauwelijks 
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doorgang hebben kunnen vinden.  
De vergunningsplichtige evenementen waarbij de inzet van 
verkeersregelaars gebruikelijk was en die doorgang konden 
vinden zijn voorzien van voldoende bezetting. 

Kengetallen:  

Aantal geregistreerde gekwalificeerde verkeersregelaars per woonplaats: 
 
 

Kern Periode 1 
Verbod op evenementen 

Periode 2 
Verbod op evenementen 

Periode 3  

Echt   19 

Susteren   8 

Nieuwstadt   5 

Koningsbosch   5 

Dieteren   6 

Roosteren   4 

Maria Hoop   3 

St. Joost   3 

Woonachtig buiten gemeente, 
geregistreerd in gemeente E-S 

  8 

Totaal   61 

 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Totaal 

Evenement   18 18 

Aantal deelnemende 
verkeersregelaars 

  83 83 
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Project: Begeleiding uitkeringsgerechtigden naar 

vrijwilligerswerk 
Doelgroep: Werkzoekenden uit het bestand PW van de gemeente Echt-Susteren. 

Projectomschrijving: Werkzoekenden uit het bestand PW van de gemeente Echt-Susteren, in 
afstemming met de generalist van de gemeente, begeleiden naar 
(zorg)vrijwilligerswerk, omdat sprake is van een zodanige afstand naar 
werk, dat vooralsnog vrijwilligerswerk als maximaal haalbare doel van  
het re-integratieproces wordt gezien. Daar waar het statushouders 
betreft wordt nauw samengewerkt (en afgestemd) met het binnen de 
gemeente Echt Susteren opgestarte project voor toeleiding van 
statushouders naar (vrijwilligers-)werk.    

Doel en opdracht: Maatwerk trajecten. Intensieve samenwerking met de generalisten: 

• De generalisten controleren regelmatig de vacaturesite en bespreken 
met de doelgroep de vacatures: www.vrijwilligersechtsusteren.nl  

• De generalisten doen voorwerk en selecteren een potentiële 
kandidaat en informeren de kandidaat dat er contact wordt gelegd 
vanuit Menswel. 

• Menswel ontvangt de NAW gegevens en eventuele andere 
belangrijke info. 

• Menswel nodigt de kandidaat uit en gaat het gesprek aan over 
vrijwilligerswerk + vacature(s).  

• Vervolgens legt Menswel contact met de geschikte vrijwilligers-
organisatie(s) en introduceert de kandidaat. 

• Afhankelijk van de kandidaat gaat Menswel mee op gesprek bij de 
vrijwilligersorganisatie en zorgt (bij plaatsing) o.a. 
vrijwilligersovereenkomst en eventueel andere benodigdheden 
(e.e.a. in overleg met generalist).  

Mocht de plek onverhoopt niet passend aan, gaat Menswel het gesprek 
aan en levert maatwerk richting een nieuwe, passende plek. 

Gepleegde acties: De aangemelde cliënten zijn middels individuele trajecten begeleid. 

Opnieuw bleek dat er weinig aanmeldingen waren vanuit de 

gemeentelijke organisatie. Daarbij kwam dat het instroomniveau en de 

beginsituatie van de cliënten was erg divers. Een enkele keer werd om 

medische en/of sociaal-emotionele reden afgezien van deelname. 

Behaald effect: • Betrokken partijen zien de duidelijke meerwaarde van het project 

met de betrekking tot de positieve gezondheid van kandidaten 

• Het resultaat van de ingezette trajecten was echter niet erg positief. 

Belangrijkste oorzaak daarvan was dat de afspraken met betrekking 

tot het in te zetten traject, de duur en voortgang en het beoogde 

doel onvoldoende bleek vastgelegd.  

• Dit heeft geleid tot een tussentijdse evaluatie van het project en tot 
bijstelling en duidelijker definiëring van de werkwijze en 
doelstellingen van het traject per 2022 

Kengetallen:  

Aantal participanten • 6 kandidaten aangemeld 

• Daarvan is het bij 4 daadwerkelijk tot een start gekomen 

 

http://www.vrijwilligersechtsusteren.nl/
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Project: Maatschappelijke Stage  
Doelgroep: Derdejaars HAVO-VWO leerlingen van het Connect College (later te 

noemen CCE)  en HAVO-VWO leerlingen van Sint Ursula.  

Projectomschrijving: Menswel verzorgt in samenwerking met CCE de Maatschappelijke stage 

(MAS) voor derdejaars HAVO en VWO leerlingen. De 30 uur 

maatschappelijke stage is onderdeel van het lesprogramma en derhalve 

een verplicht schoolonderdeel voor de leerlingen. De leerlingen vullen de 

MAS buiten schooltijd in. Ze zijn vrij in de keuze van de periode, echter 

wel in afstemming met stagebieder en coördinatoren Menswel. 

Uitgangspunt is dat zij hun stage doen in het derde leerjaar, inclusief de 

zomervakantie.  

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

Leerlingen mogen kiezen voor  evenementen/projecten (zoals de Dag van 

de Mantelzorg) en mogen als beloning mee op schoolreisje aan het einde 

van het jaar. Dit is een stimulans voor alle leerlingen die iets extra’s willen 

doen voor de samenleving.  

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

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

Tijdens het uitzetten van de inhoud van de opdracht waren we bewust 
dat het Coronavirus wellicht een andere vorm van maatschappelijke 
stage verlangt. Hierop is geanticipeerd. 

Gepleegde acties: • Gedurende het schooljaar 2020/2021 vielen veel stageplekken uit 

vanwege de geldende coronamaatregelen. Mochten 

organisaties/verenigingen hun activiteiten al voortzetten, dan was de 

kans groot dat ze geen extra mensen binnen wilde halen. In overleg 

met de stageplekken hebben we tijdens de periodes dat de 

maatregelen het toelieten, middels goede afspraken, leerlingen 

kunnen helpen met het vinden van een stageplek.   

• Keuze vrijheid in het wel of niet doorlopen van de maatschappelijke 

stage tijdens corona periode. Vanuit veiligheidsoverwegingen mogen 

de Havo/Vwo 3 leerlingen, van school, na goedkeuring van ouders de 

stageverplichting laten vervallen.  

• Gezien de ruime minderheid in het aantal plaatsingen hebben de 

beroepskrachten van Menswel de tijd gehad om wat uitgebreider in 

gesprek te gaan met leerlingen in de zoektocht naar een geschikte 

stageplek. Dit resulteerde in stageplekken waarbij vooruit werd 

gepland of waar de werkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig 

uitgevoerd konden worden. Het maatschappelijk belang stond hierbij 

centraal. 
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• In afstemming met het Connect College zijn de MAS beroepskrachten 

vanuit Menswel gestart met het ontwikkelen van een alternatieve 

maatschappelijke stage opdracht. De ontwikkeling daarvan was 

arbeidsintensief. 

• De opdracht bracht ondanks het wegvallen van verschillende plekken 

toch een extra mogelijkheid om stage te kunnen lopen. De 

uitgewerkte stage opdrachten die bedoeld waren als keuze voor de 

studenten werden vormgegeven middels alternatieve opdrachten 

voor de student. De studenten zouden op afstand wat kunnen 

betekenen voor een ander. Deze opdracht is door 2 beroepskrachten 

en een HBO Social Work stagiaire van Menswel ontwikkeld. Dit in 

eerste instantie met goedkeuring vanuit CCE. Na het aanbieden van 

het uitgewerkte alternatief middels een plan van aanpak, werd het 

door de hogere hand vanuit CCE toch afgewezen. 

• We zijn het schooljaar in september gestart met een PowerPoint 

presentatie over de maatschappelijke stage (en bijhorende geldende 

coronamaatregelen). In totaal  zijn er 111 leerlingen gestart in 

schooljaar 2021/2022.  

• In afstemming met het CCE is besloten dat de Maatschappelijke Stage 

weer een verplicht karakter had, zolang de ontwikkelingen het toe 

zouden laten in ieder geval en met in acht name van de huidige 

coronamaatregelen. 

• In het begin van het schooljaar zijn tientallen stageplekken benaderd 

om de huidige status van de vereniging/organisatie te achterhalen en 

samen te kijken naar de mogelijkheden wat betreft het plaatsen van 

maatschappelijke stagiaires tijdens de aanhoudende coronaperiode.  

• Een aantal stagiaires van het vorige schooljaar (2020/2021) vervolgde 

hun stage in het begin van het nieuwe schooljaar. Dit aangezien ze de 

3dejaars stage vanwege eerdere coronamaatregelen niet volledig 

konden voltooien. 

• Zodra de leerling werd gekoppeld aan een passende stageplek, hield 

de beroepskracht waar nodig contact met de student en stageplek 

rondom het verdere verloop en afronding van de stage. 

Behaald effect: • Ondanks de Coronaperiode hebben toch 68 leerlingen hun stage 
kunnen vormgeven en een maatschappelijke bijdrage kunnen 
leveren. 

• Vanwege de Coronaperiode werd 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 konden worden gewaarborgd. 
Zodra de maatregelen het weer toelaten zal dit zeker weer een van 
de belangrijkste doelen worden van de maatschappelijke stage. Tot 
die tijd proberen we de maatschappelijke betrokkenheid van 
jongeren zo hoog mogelijk te houden als kan. Hopelijk kan dit doel, 
namelijk het in stand houden van het vrijwilligersbestand, uiteindelijk 
weer een belangrijke pijler worden van de maatschappelijke stage. 

• Er zijn een aantal stageplekken langdurig uitgevallen, denk hierbij o.a. 

aan plekken met de (risico)doelgroep ouderen. Door het uitvallen van 



Productiejaarverslag Echt-Susteren 2021 49 

stageplekken werd er verder gekeken welke plekken mogelijk een 

stage zouden kunnen bieden. Er werd contact gelegd met ‘nieuwe 

plekken’ in de vorm van verschillende buurtinitiatieven, culturele 

activiteiten en mantelzorg. Ondanks dat er nu nog maar enkele 

studenten terecht konden, zijn er wel voor de toekomst nieuwe 

contacten opgebouwd.  

Kengetallen:  

Aantal overlegmomenten Een extra beroepskracht van CCE kwam erbij om het team vanuit CCE te 

versterken. Er zijn nu in totaal 4 beroepskrachten bij de MAS betrokken. 

2 vanuit CCE en 2 vanuit Menswel.  

Er vonden 6 overlegmomenten plaats met de contactpersonen van CCE. 

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

Aantal participanten 136 contactpersonen/stagebieders MAS-coördinator Connect College. 

Aantal bijeenkomsten • De presentatie over de MAS of te wel de aftrap van de stage werd 

normaal gesproken aan alle leerlingen tegelijkertijd gegeven, dit jaar 

werd te presentatie meerdere keren gegeven omdat de totale 

studentengroep Havo/Vwo 3 in meerderen groepen opgesplitst.  

• Fysieke afspraken werden meerdere malen geminimaliseerd wegens 

veiligheidsoverwegingen. Veelal vond er digitaal contact plaats met 

leerlingen, CCE en stagebieders.  

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

 

 

per kern Bemiddelde leerling  Stage aanbieders  

Taakstelling: 
126 
(2020/2021) 
 
111 nieuwe 
doelstelling 
(2021/2022) 

Triaal  
1 

Triaal  
2 

Triaal 
 3 

Totaal Triaal 
1 

Triaal  
2 
 

Triaal 
 3 
 

totaal 

Echt 6  12 18  3 13 25 

Pey   1 1   1 2 

Susteren   2 2   4 6 

Dieteren         

Roosteren         

Nieuwstadt         

St. Joost 2  2 4   4 6 

Maria Hoop 2   2     

Koningsbosch  1 1 2   1 2 

Maasbracht 9 2 8 19   5 13 

Linne 1   1     

Ohé en Laak   2 2    2 
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Stevensweert 5  6 11   5 11 

Wessem         

Heel         

Panheel         

Thorn         

Beegden         

Gemeente 
Roerdalen  

   
   

 

Elders   6 6   7 13 

Totaal 25 3 40 68 25 3 40 68 

 

 

Stageplek Triaal 1 Triaal 2 Triaal 3 

Sport 4  18 

Maatje/ zorg/ welzijn 1  4 

Moderne media/ PR   1 

Natuur/ dieren   4 

Buurt/ wijkdiensten    

Cultuur/ recreatie 3   

Kinderen/ jongeren 17 3 13 

Overige    

Totaal 25 3 40 

 

*) Opgemerkt dient te worden bij de aantallen dat er bij de activiteiten in het kader van de 
Maatschappelijke Stage sprake is van activiteiten op basis van een schooljaar. Dit loopt niet parallel 
met het kalenderjaar, waardoor cijfers per triaal vertekend kunnen zijn . 
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Cliëntondersteuning 
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Project: Huiskamerprojecten 
Doelgroep: Personen van 60 jaar en ouder. 

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

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

• Huiskamer Maria Hoop (1 dagdeel, locatie: Gemeenschapshuis 

Maria Hoop) 

• Huiskamer Dieteren ( 1 dagdeel, locatie: Gemeenschapshuis 

Dieteren). 

• Huiskamer Roosteren (1 dagdeel, locatie: Gemeenschapshuis 

Roosteren) 

• Huiskamers Pey (2 dagdelen, fanfarezaal Pey, na corona 

verhuizing naar locatie MFC Pey) 

 
Een huiskamer zal gedurende 40 weken per jaar geopend zijn, uitgevoerd 
door vrijwilligers.  Een maximalisering van het aantal deelnemers is niet 
aan de orde. Indien de ruimte waar de activiteiten plaats vinden vol is zal 
naar een oplossing gezocht worden. 
 
Daarnaast draagt Menswel zorg voor de tijdige beschikbaarheid en 
inzetbaarheid van vrijwilligers voor de gemeentelijke huiskamers plus- en 
huiskamers-extra projecten. 

Doel en opdracht: Huiskamers: 
Het bieden van ondersteuning aan vrijwilligers met de volgende taken: 

• Werven van vrijwilligers voor de huiskamervoorzieningen en waar 

nodig bieden van ondersteuning/begeleiding. 

• Verzorgen van vrijwilligersovereenkomsten en VOG verklaringen. 

• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, betreffende de uit te voeren 

taak, kennis van doelgroep, onderlinge samenwerking, 

samenwerking met andere voorzieningen in de kern.  

• Waarderen van vrijwilligers. 

• Administratieve afhandeling van vrijwilligersvergoedingen (Menswel 

betaalt de vrijwilligersvergoeding rechtstreeks uit en factureert deze 

maandelijks via een gespecificeerde verzamelnota bij de gemeente).   

• Signaalfunctie zelfredzaamheid deelnemers, signalen worden 

doorgezet naar het SWT. 

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

• Draagt bij aan de vervulling van de taak combinatiefunctionaris 

• Verzorgt info over maatregelen pandemie aan vrijwilligers, bezoekers 

en familieleden. En neemt in overleg met coördinator gemeente, 

besluiten over tijdelijke sluitingen van huiskamers als dat wenselijk is. 

• Verzorgt vervangende ruimte als dit noodzakelijk is i.v.m. de 1,5 

meter regel.  

 

Huiskamerplus en –extra 

• Werven van vrijwilligers voor de huiskamers plus- en extra projecten 

• Verzorgen van vrijwilligerscontracten en VOG verklaringen. 

• Administratieve afhandeling van vrijwilligersvergoedingen (Menswel 
betaalt de vrijwilligersvergoeding rechtstreeks uit en factureert deze 
maandelijks via een gespecificeerde verzamelnota bij de gemeente).  

• Deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers , betreffende de uit 

te voeren taak, kennis van doelgroep, onderlinge samenwerking, 

samenwerking met andere voorzieningen in de kern.  

• Waarderen van vrijwilligers 

• Bemiddelen bij conflicten. 

• Deelnemen aan overleg van activiteitenbegeleidsters en coördinator 
gemeente. 

• Afstemmen met coördinator gemeente. 

Gepleegde acties: 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Door de pandemie zijn er half januari 2021 maar drie huiskamers 
gestart (twee huiskamers in Pey en een huiskamer in Echt Noord). De 
andere vier huiskamers vonden het te spannend en kozen ervoor om 
af te wachten. Het besluit om wel of niet open te gaan, werd in 
overleg met de vrijwilligers en de coördinator genomen.  Gezien de 
hoge leeftijd van sommige vrijwilligers en het behoren tot de 
kwetsbare doelgroep, plus zelf lichamelijke klachten ervaren of een 
huisgenoot, waren factoren die meespeelde in de keuze die gemaakt 
werd. In de kernen waar de huiskamer open was, waren er enkele 
bezoekers die het te spannend vonden en er voor kozen om thuis te 
blijven, meestal op advies van de kinderen. Na de zomervakantie had 
iedereen goeie hoop dat we door konden gaan met de huiskamers. 
Tijdens de vakantie zijn verschillende huiskamers open gebleven om 
wat van de verloren tijd tijdens de sluiting te compenseren. De 
maatregelen die toen gelden werden nageleefd en men kreeg weer 
wat meer vertrouwen.  

• In Echt noord werd na een sluiting van 1,5 jaar, op woensdag 8 
september een nieuwe start gemaakt met 2 nieuwe vrijwilligsters en 
een oudgediende. Daar bleek dat de meeste bezoekers nog niet 
durfden te komen. We hebben de SWT’s en collega’s 
opbouwwerkers gevraagd reclame te maken voor deze huiskamer 
om nieuwe bezoekers te werven.  

• In het najaar werden de maatregelen weer aangescherpt en gingen 

de meeste huiskamers dicht. Half december zijn alle huiskamers 

gesloten tot nader order.  Na overleg met de gemeente, minimaal  

tot half januari 2022.  

• Het hele jaar door, was het onze taak vrijwilligers, bezoekers en 
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familie te informeren over opening en sluiting, bijzondere 

maatregelen etc. De begeleiding in deze tijd van corona was 

intensiever dan normaal en vroeg om maatwerk. Wat in de ene 

huiskamer soepel verliep, bleek in de andere huiskamer niet 

mogelijk. 

• De onderlinge tolerantie bij bezoekers, was door spanningen rondom 

het coronavirus, kleiner. Dit was voor vrijwilligers niet makkelijk om 

mee om te gaan. Enkele keren vroeg men om hulp, door met mensen 

in gesprek te gaan of de maatregelen te verduidelijken en 

medewerking te vragen in een brief, konden we samen alles in goede 

banen leiden.  

• Vrijwilligers en bezoekers zijn dit jaar uitgenodigd om mee te doen 

aan digitale bijeenkomsten, o.a. in de vorm van een digitaal 

“Koffieheukske”. Enkele vrijwilligersgroepen hebben het aangedurfd. 

Soms met wat  hulp van familie, lukte het om mee te doen. Duidelijk 

werd dat veel mensen niet digitaal vaardig zijn en/of niet over de 

juiste apparatuur of programma’s beschikken. Als men niet in staat 

was om deel te nemen, werd er telefonisch contact onderhouden 

met vrijwilligers.  

• De vrijwilligers hadden wekelijks contact met de bezoekers via 

telefoon of bezoek aan de deur. Er werden door de vrijwilligers leuke 

attenties of wat lekkers bezorgd met Pasen, Sinterklaas en Kerstmis. 

• Omdat de jaarlijkse BBQ geen doorgang kon vinden, de vervangende 

feestavond moest worden afgelast, hebben alle vrijwilligers als dank 

en als alternatief, een plaatselijke cadeaubon ontvangen van de 

wethouder. Dit werd zeer gewaardeerd. 

• In december hebben alle huiskamers een bijdrage ontvangen van de 

gemeente. Door de sluitingen heeft men inkomsten moeten missen. 

Door de extra bijdrage was men in staat een kleine attentie te 

verzorgen voor alle bezoekers met de feestdagen. 

• Scholingsactiviteiten hebben i.v.m. de pandemie niet kunnen 

plaatsvinden.  

Behaald effect: • Ontlasting mantelzorgers. 

• Voorkomen van sociaal isolement bij deelnemers. 

• Activeringssignalering in dreigende problemen zelfstandig wonen in 

samenwerking met Sociale Wijkteams, doorverwijzing naar WMO, 

Huiskamer Plus, Extra of anders. 

• Zinvolle invulling van de dag voor deelnemende ouderen. 

• Zinvolle invulling van de dag voor vrijwilligers. Het doen van 

vrijwilligerswerk geeft voldoening en kan mensen uit een sociaal 

isolement halen. 

• Doorstroom deelnemers naar passende voorziening. 

• Groei aantal vrijwilligers Huiskamer, Huiskamer Plus en Extra 

projecten. 

• Door bemiddelingsgesprekken met vrijwilligers duidelijkheid 

verschaft, handvaten gegeven en daardoor de werksfeer verbeterd. 

• Werkplezier voor vrijwilligers door waardering (attentie van de 

wethouder, kerstpakket Menswel) 
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• Regelmatig vrijwilligers, bezoekers en familie/mantelzorgers 

geïnformeerd over de pandemie, info over nieuwe maatregelen, 

wel/niet open gaan van de huiskamers met vrijwilligers besproken, 

instructie over het gebruik van de verschillende hulpmiddelen aan 

vrijwilligers en bezoekers.  Dit alles om helderheid te geven en de rust 

zoveel mogelijk te bewaren. Vrijwilligers ondersteund bij het maken 

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

afgestemd op hun keuze.  

• Door het werven van 2 nieuwe vrijwilligers, is de huiskamer Echt 

Noord weer open kunnen gaan. Extra ondersteuning geboden bij het 

opstarten van de huiskamer. 

• Bij het SWT en opbouwwerkers aangegeven dat er in de huiskamer 

Echt noord woensdag ruimte is voor nieuwe bezoekers. De dames 

van de breiclub in Echt Noord bezocht om hen uit te nodigen voor de 

huiskamer. 
Kengetallen:  

Aantal participanten 
 
 
 
 

De aantallen die in onderstaand schema worden weergegeven, fluctueren 

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

bepaalde momenten openbaarde. 

 

Plaats Aantal deelnemers Aantal vrijwilligers 

HK Echt-Noord wo 6 3 

HK Echt-Noord do 12 3 

HK Dieteren 25 11 

HK Maria Hoop 14 4 

HK Roosteren 14 6 

HK Pey ochtend 14  3 

HK Pey middag 12 2 

Totaal Huiskamers 97 32 

HK Plus Susteren ± 42 p.w. 8 

HK Plus 
Koningsbosch 

± 21 p.w. 9 

HK Plus Nieuwstadt ± 36 p.w. 13 

HK Plus St. Joost ± 36 p.w. 12 
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Project: Clientondersteuning  
Doelgroep: Inwoners uit de gemeente Echt-Susteren met 

ondersteuningsvragen. 

Projectomschrijving: Clientondersteuning is een geïntegreerde functie van voorheen: 
ouderenadvisering, mantelzorgondersteuning en generalist 
Sociaal Wijkteam. 
Cliëntondersteuning is er vooral op gericht dat inwoners van 
Echt-Susteren zoveel mogelijk in eigen regie blijven en hun eigen 
keuzes kunnen blijven maken. Doel hiervan is dat de burger 
passende ondersteuning in brede zin krijgt, passend bij zijn/haar 
eigen situatie en zijn/haar persoonlijke kenmerken. De 
clientondersteuner zoekt samen met de burger naar een 
passende maatwerkoplossing. Daarnaast draagt de 
clientondersteuner bij dat mantelzorgers de zorgtaken beter 
kunnen uitvoeren en langer kunnen volhouden. 
 
De clientondersteuner maakt o.a. deel uit van het basisteam van 
het sociale wijkteam.  Het sociale wijkteam is de toegangspoort 
voor alle vragen betreffende wonen, zorg en welzijn. Het 
wijkteam gaat zelf eerst aan de slag met de vraag; komen zij er 
niet uit dan zal consultatie of doorverwijzing volgen naar de 
tweede lijn. De gemeente wil zoveel mogelijk inzetten op vroeg 
signalering met als resultaat dat er minder of niet hoeft te 
worden doorverwezen naar duurdere tweede lijnszorg. 
De gemeente heeft in 2021 vier sociale wijkteams gefaciliteerd 
te weten in: 

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

Doel en opdracht: Menswel levert - t.b.v. de 4 sociale wijkteams - in 2021 voor de 
inzet in de basisteams capaciteit clientondersteuners die mee 
invulling geven aan de generalistenfunctie. Deze werkers 
worden bijgestaan door  opbouwwerkers  vanuit het product 
wijkopbouwwerk in wijksteunpunten.  
 
De betreffende medewerkers verrichten hun werkzaamheden 
in/vanuit de wijkgebouwen. Naast de spreekuren van het sociaal 
wijkteam heeft de clientondersteuner zijn toegang/ uitvalsbasis 
vanuit het hoofdkantoor van Menswel. 
 
De clientondersteuner onderhoudt de individuele 
cliëntcontacten: 

• Verheldert vragen en behoeften.  

• Versterkt eigen kracht en zelfregie. 

• Is zichtbaar en gaat op mensen af. 

• Biedt toegang tot voorzieningen. 

• Voert regie over casussen. 

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

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

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

• Signaleert trends en ontwikkelingen en biedt inzicht in de 
verhouding tussen vraag en aanbod. 

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

De clientondersteuner draagt bij aan de vervulling van de taak 

combinatiefunctionaris. 

Gepleegde acties: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De clientondersteuner is zichtbaar gebleven in de wijken en 

kernen van de gemeente. Tijdens de coronatijd bleven 

cliënten gewoon bellen. De clientondersteuners 

onderhielden telefonisch contact met de contactpersonen in 

de dorpen/kernen, de vrijwilligers, de 

activiteitenbegeleiders van de huiskamerplussen, collega’s 

van de Sociale Wijkteams en andere netwerkpartners. 

• Er is geconstateerd dat de meest mensen (ook met een klein 

netwerk) zeker in deze coronaperiode, vaak zelf een 

oplossing weten te vinden. Met enkele mensen in hun 

omgeving, lukte het toch zelf om de tijd door te komen. De 

clientondersteuners hebben tijdens de gesprekken met 

mensen ingespeeld op hun eigen kracht, daardoor kwam 

men vaak zelf tot oplossingen. Men gaf aan blij te zijn met 

een luisterend oor. 

• Via de sociale wijkteams zijn mondkapjes verstrekt aan 

mensen met een minima inkomen woonachtig in de 

gemeente Echt-Susteren. 

• De wekelijkse spreekuren van alle sociale wijkteams hebben 

gewoon doorgang gevonden. Tijdens de lockdownperiode 

zijn de meeste spreekuren bezet gebleven door één lid van 

het sociale wijkteam en waren collega’s thuis bereikbaar.  

Tijdens de periode, dat spreekuren niet mochten 

plaatsvinden, zijn mensen telefonisch geholpen of hebben er 

(noodzakelijke) afspraken plaatsgevonden op kantoor waar 

de richtlijnen van het RIVM gehanteerd werden. 
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• Regelmatig zijn organisaties uit de consultatieschil 

aangeschoven tijdens spreekuren of was er digitaal contact.  

• Alle voorlichtingsbijeenkomsten in 2021 zijn door corona 

afgelast, behalve de burendag in Echt-Noord. Hier heeft de 

cliëntondersteuning in levende lijve een actieve bijdrage aan 

kunnen leveren. 

Behaald effect • Door de intensieve samenwerking met WMO en 

wijkverpleging zijn er meer korte lijnen en  slimmere 

oplossingen voor hulpvragen ontstaan. De doelstelling: zo 

laag mogelijk afschalen van hulp in de keten en het 

vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, is daarmee 

voor een groot deel verwezenlijkt. Ook de gesprekstechniek, 

luisteren, is van groot belang geweest tijdens deze corona 

periode. Door te luisteren wat een client echt vraagt en het 

stellen van de juiste vragen, kwam een client meestal zelf 

tot een oplossing. Wanneer dit niet het geval was, hebben 

wij samen gekeken naar een oplossing.  

• Dit hele jaar zijn veel vragen binnen gekomen over allerlei 

vragen omtrent corona. Denk hierbij aan de vrijstelling voor 

mantelzorgers i.v.m. de avondklok, voorrang bij vaccinatie, 

afspraken maken om te mogen vaccineren, vervoer naar 

vaccinatielocatie. 

Kengetallen:  

 
Aantal unieke klanten per kwartaal naar kern 2021 
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Periode 1 97 64 9 5 24 30 9 51 11 10 310 

Periode 2 134 78 5 15 31 24 17 53 15 20 392 

Periode 3  89 76 7 5 27 22 11 45 9 16 307 

TOTAAL 320 218 21 25 82 76 37 149 35 46 1009 

 

Leeftijdscategorie/  
aantal personen 

Advisering in SWT Advisering buiten SWT  

Triaal 1 2 3 1 2 3 

Jonger dan 20 2 2 2 3 5 3 

20-30 jaar 5 6 7 8 8 11 

31-40 jaar 6 10 14 9 16 5 

41-50 jaar 8 5 5 18 23 19 

51-60 jaar 4 7 5 28 74 45 

61-70 jaar 21 9 15 62 91 67 

71-80 jaar  14 12 15 63 68 48 

81-90 jaar 25 7 14 29 43 29 

91 jaar en ouder 2 0 2 3 6 1 

Totaal 87 58 79 223 334 228 
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Casussen SWT gemeente Echt-Susteren periode januari t/m december 2021 

SWT Casussen Afgehandeld Verwezen  

SWT Echt 62 57 5  

SWT Susteren/Dieteren/Roosteren 63 58 5  

SWT Pey/St. Joost 34 33 1  

SWT Nieuwstadt/K’bosch/Maria Hoop 65 64 1  

     

Totaal 224 212 12  

 

Verwezen naar: juridisch loket, Klapperproject, AMW, SGL, SWT Roerdalen, CJG, MEE en 

Plangroep 

TOTAAL aantal vragen naar kern en probleemveld  2021 

Probleemveld 
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Huisvesting 23 5 6 0 1 1 2 0 6 1 1 

Sociaal netwerk 46 14 7 0 1 3 3 2 12 1 3 

Maaltijdvoorziening 18 6 3 0 0 0 1 3 5 0 0 

Huiskamerproject 86 21 7 2 1 11 15 2 21 2 4 

Hulp Huishouden 73 13 10 1 1 8 7 4 21 3 5 

Vervoersvoorziening 103 28 17 2 1 8 9 5 25 4 4 

Jeugdzorg 5 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Financiën/kwijtschelding 95 35 30 0 1 12 5 1 8 1 2 

Info en advies 402 115 101 11 12 33 25 13 53 18 21 

Meer Bewegen/sport 100 28 31 6 4 8 5 1 10 3 4 

Vrijwilligerswerk 16 6 2 0 0 2 1 1 1 1 2 

Mantelzorg 370 115 81 8 12 25 29 11 54 18 17 

Participatie/armoede/schulden 66 29 18 0 3 9 0 0 4 0 3 

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

Aanmelding WMO 84 27 13 2 1 9 11 5 7 5 4 

Luisterend oor 200 72 39 5 1 18 17 9 23 8 8 

Advies overbelasting 24 7 1 0 2 5 2 0 4 1 2 

Sociale kaart/afstemming netwerk/hulpverlening 56 21 7 0 2 6 3 2 11 0 4 

Info mantelzorgwaardering 154 54 30 3 6 9 9 6 24 6 7 

TOTAAL 1928 599 404 40 49 170 145 65 292 73 91 
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Project: Onafhankelijke clientondersteuning 
Doelgroep: Alle burgers uit de gemeente Echt-Susteren met een vraag. 

Projectomschrijving: Onafhankelijke clientondersteuning  is gericht op de eigen regie en keuzes 
van de cliënt.   
De algemene voorziening onafhankelijke cliëntondersteuning behelst o.a. het  
aanvragen van leerlingenvervoer, het ondersteunen bij bezwaarschriften, 
burgers ondersteunen bij keukentafelgesprekken en burgers begeleiden bij 
het invullen van de Wmo enquête. 

Doel en opdracht: Op individueel verzoek van cliënten invulling geven aan onafhankelijke 
cliëntondersteuning van burgers, gericht op het handhaven van hun 
zelfstandige bestaanswijze. Het inhoudelijke werk wordt uitgevoerd door 
clientondersteuning en jongerenwerk.  

Gepleegde acties: • Leerlingenvervoer 9 vragen. 

• Ondersteuning keukentafelgesprek 10 vragen. 

• Wmo-enquête 1 vraag. 

Behaald effect: • Alle vragen werden samen met de vragers opgepakt en afgehandeld. 

• Sommige ondersteunende keukentafelgesprekken hebben meer inzet 

gevergd in verband met het uitzoekwerk in zake procedures en 

mogelijkheden, contacten met verantwoordelijke ambtenaren en de 

mogelijkheden in de regelgeving. 

• Afstemming geweest met de beleidsondersteunende ambtenaar van de 

gemeente Echt-Susteren. 

Kengetallen:  

 

overzicht unieke klanten individuele onafhankelijk clientondersteuning 2021 
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3 2 5 1 4 0 1 2 3 20 
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Project: Mantelzorgwaardering 
Doelgroep: Mantelzorgers in alle kernen van de gemeente Echt-Susteren. 

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

Doel en opdracht: Het ondersteunen, ontlasten en waarderen van mantelzorgers 

om hun functioneren te behouden en te verbeteren door middel 

van: 

• Wegwijzer bij vragen op het gebied van zorg voor partner of 

familie, waar moet ik zijn met  het aanvragen van 

persoonlijke verzorging; 

• Luisterend oor bieden (in het bijzonder begrip hebben hoe 

het is om mantelzorger te zijn, te luisteren naar de zorgen 

die zij hebben, het kunnen invoelen in de situaties waarin 

een mantelzorger zich bevindt); 

• De weg wijzen bij het gebruik kunnen maken van opvang in 

verband met tijdelijke ontlasting van de mantelzorger; 

• Ondersteuning (overbelaste) mantelzorgers in het vinden 

van balans tussen zorg en eigen welzijn. 

• Het zoeken van afstemming met andere disciplines uit de 

kernen, zoals sociale wijkteams, hulp bij dementie, 

vrijwilligers, huiskamerprojecten, parochies, etc.  

• Aandacht schenken aan ‘mantelzorg’,  waar dit noodzakelijk 

is door middel van informatieverstrekking 

 

Bovenstaande onderdelen worden als onderdeel van 
clientondersteuning uitgevoerd. 

 

Mantelzorgcompliment  

• Registratie mantelzorgers actualiseren; 

• Het verzorgen van de aanvraagprocedure en het adviseren 
in het kader van toekenning en/of afwijzing aanvraag 
mantelzorgcompliment 2021 aan de gemeente. 

 

Waarderingsavond ‘Ech-Zösterse Oetblinkers’  

• De mede-organisatie van de waarderingsavond ‘Ech-

Zösterse Oetblinkers’.  

• Registratie en uitgifte attentie.  

Gepleegde acties: • Met de gemeente Echt-Susteren is het nieuwe 

aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2021 verder 

ontwikkeld en de procedure van uitbetalingen eenvoudiger 

en duidelijker gemaakt. 

• Uitvoering gegeven aan de aanvragen 

mantelzorgcompliment 2021 en advisering. 

• Door corona is de waarderingsavond niet door kunnen gaan. 

• Uitvoering gegeven aan de mantelzorgwaardering 

doormiddel van het verstrekken van attenties.  

• Ondersteunen en adviseren vrijwillige coördinator 
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mantelzorgmaatje. 

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

mantelzorger gekeken naar de belasting in de situatie 

waarin men zich bevindt. In alle gevallen blijkt dat het 

hebben van een luisterend oor, de tijd nemen om over de 

situatie te praten al verlichting bracht zonder concreet de 

situatie te kunnen veranderen. 

• Een aantal overbelaste mantelzorgers zijn ontlast door 

gebruikmaking van een mantelzorgmaatje en persoonlijke 

gesprekken/advies van de mantelzorgondersteuning.  

• Antwoorden gegeven op vragen omtrent voorrang op de 

vaccinatie, verklaring op eer en de avondklok. 

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

huiskamer en huiskamer Plus voorzieningen of door het 

inschakelen van een thuiszorgorganisatie, zijn mantelzorgers 

ontlast. 

• Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en gesteund door 

de extra aandacht die aan hen geschonken is door middel 

van een cadeaubon, persoonlijk advies en het 

mantelzorgcompliment. 

• Waar nodig zijn mantelzorgers doorverwezen naar 

professionele organisaties (o.a. wijkverpleging) passend bij 

hun situatie. 

• In samenwerking met de gemeente Echt-Susteren heeft er 

op 23 maart een presentatie over mantelzorgondersteuning 

in de gemeente Echt-Susteren aan de commissie 

Maatschappij gehouden. In deze vergadering is ook de 

beleidsnotitie gepresenteerd. 

Kengetallen:  

Aantal participanten Er stonden op 31 december 2021, 779 mantelzorgers 

geregistreerd. 

Aantal bijeenkomsten Waarderingsavond ‘Echt-Zösterse Oetblinkers’ heeft in verband 

met corona niet kunnen plaatsvinden. Wel werden alle 

geregistreerde mantelzorgers verrast met een cadeaubon van  

“Het smalste stukje Nederland. 

Menswel droeg zorg voor de coördinatie en verzending van de 

bonnen. 

Aantal vrijwilligers  

Mantelzorgmaatje/respijtzorgvrijwilliger 

Vrijwillige coördinator 1 

Aantal vrijwilligers 11 

Aantal klanten 25 

Aantal werkoverleggen vrijwilligers 10 

Huisbezoek 13 

Telefonische gesprekken/consulten 115 

Telefonische overlegmoment vrijwilligers  77 
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Project: Woonbegeleiding vergunninghouders 
Doelgroep: Nieuw te huisvesten vergunninghouders, hierna te noemen statushouders, 

met een verblijfsstatus. 

Projectomschrijving: Maatschappelijke begeleiding van statushouders in het eerste woonjaar 
gericht op zelfredzaamheid en zelfstandig wonen.  

Doel en opdracht: Persoonlijke documenten 

• Verzorgen meldingen (Vreemdelingendienst, verblijfsvergunning) 

• Controleren/aanvragen DIGID 

• Hulp bieden met vragen omtrent de gezinshereniging  
 

Inkomen en geld 

• Uitleg geven internetbankieren 

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

• Aanvragen bijstandsuitkering 

• Aanvragen bijzondere bijstand 

• Aanvragen kwijtschelding belastingen en publieke heffingen 

• Aanvraag individuele inkomenstoeslag 

• Controleren of aanvragen toeslagen belastingdienst 

• Controleren of aanvragen kinderbijslag 

• Budgettering (in de beginfase)  

• (adviseren) Afsluiten WA-verzekering 

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

 
Wonen 

• (adviseren) Afsluiten inboedelverzekering 

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

• Aanmelden bij WML 

• Aanmelden bij een provider voor internet/tv 
 

Gezondheid 

• Afsluiten zorgverzekering 

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

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

• Aanmelden bij scholen 

• Aanvragen leerlingenvervoer wanneer nodig en van toepassing  

• Deelname peuterprogramma (VVE) 

• Aanvragen studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren 

• Aanvragen bijzondere bijstand reiskosten voor het treinvervoer naar 
school 
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Participatie 

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

• Nadat de statushouder een jaar begeleiding heeft gehad wordt er 
gekeken waar deze naartoe doorverwezen kan worden (Sociale 
wijkteam, Maatschappelijk werk, Klapperproject, Centrum voor jeugd 
en gezin enz.). Wanneer er gesignaleerd wordt dat de statushouder al 
eerder hulp nodig heeft van een ander, dan zal hier al eerder op 
ingespeeld worden.  Op het moment is afgesproken dat oudkomers, 
die de taal nog niet machtig zijn, langer gebruik kunnen maken van de 
begeleiding. 

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

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

• Voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt nauw 
samengewerkt (en afgestemd) met de Trajectbegeleiders. 

Gepleegde acties: 
 

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

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

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

• Begeleiding na de gezinshereniging en zaken rondom 
verblijfsvergunningen. 

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

• Afstemmen met praktijkmanager HAGRO omtrent aanmeldingen van 
statushouders bij huisartsen in Koningsbosch en Echt. In Susteren kunnen 
cliënten rechtstreeks aangemeld worden. 

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

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

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

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

• Verwijsbrieven kledingbank verstrekt en geholpen met afspraken 
maken bij de kledingbank. 

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

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

• Mensen geïnformeerd over Stichting Leergeld en hulp geboden 
kinderen aan te melden bij sportverenigingen.  
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• Mensen ondersteund bij het aanleveren van gegevens bij Stichting 
Leergeld om sporten en overblijfkosten vergoed te kunnen krijgen. 

• Kinderen aangemeld voor het ponykamp en Kindervakantiewerk. 

• Hulp geboden bij het aanvragen van treinabonnementen. 

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

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

• Gezinnen begeleid rondom aanmeldingen zwangerschap/bevalling. 

• Bemiddeld en doorverwezen bij problemen met buren. 

• Hulp bij vragen rondom UWV.  

• Nauw samengewerkt met trajectbegeleiders. 

• Overleggen gepleegd met kinderopvang omtrent kinderopvangtoeslag. 

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

• Oudkomers, die hulpverlening nodig hebben, doorverwezen naar de 
juiste instanties. 

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

• Mensen zijn wegwijs gemaakt in de maatschappij. 

• Problemen zijn opgelost om erger te voorkomen. 

• Mensen zijn begeleid en gestuurd in zelfredzaamheid. 
Kengetallen:  

Aantal participanten In 2021 zijn 52 statushouders gehuisvest. 

Aantal participanten die 

gehuisvest zijn in 2020 

waaraan in 2021 nog 

begeleiding is gegeven. 

 

Oudkomers begeleid in 

2021: 

16 statushouders gehuisvest in 2020 zijn begeleid in 2021. 

 

 

 

 

In triaal 1 betrof dit 9 alleenstaande mannen, 2 alleenstaande vrouwen en 

15 gezinnen. 

 

In Triaal 2 betrof dit 10 alleenstaande mannen, 2 alleenstaande vrouwen 

en 16 gezinnen. 

 

In triaal 3 betrof dit 10 alleenstaande mannen, 2 alleenstaande vrouwen en 

15 gezinnen. 

Aantal vrijwilligers 2 vrijwilligers 

3 vrijwillige tolken  
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Project: Ambulant jongerenwerk/ Jongerenopbouwwerk  
Doelgroep: Jongeren (10 t/m 27 jaar) 

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

Doel en opdracht: Het uitvoeren van ambulante werkzaamheden; 

• Frequentie: uitgangspunt is dagelijks (40 weken per jaar), 
gemiddeld minimaal 3 avonden per week. En op afroep door 
netwerkpartners wanneer dat noodzakelijk is. 

• Locatie: tijdens de ambulante ronden zullen de 
ontmoetingsplekken waar jongeren elkaar ontmoeten worden 
bezocht. Welke locaties prioriteit hebben zullen bepaald worden in 
overleg met de gemeente en netwerkpartners, b.v. aan de hand 
van signalen over overlast.  

• Partners: CJG-teams, onderwijs, politie, gemeente, GroupXL, 
zorgpartners, buurt/wijk 

• Doel: De ambulant jongerenwerker bouwt een vertrouwensrelatie 
op. De ambulant jongerenwerk leidt jongeren door naar ‘situaties 
waarin ze verder werken aan ontwikkeling, ontplooiing, 
draagkracht vergroting of draaglast vermindering. De kern van de 
dienstverlening van het ambulant jongerenwerk is signalering, 
informatie en advies, activering en doorleiden. Vanuit de 
leefwereld van de jongeren onderzoekt het ambulant 
jongerenwerker welke ‘mogelijkheden er zijn om jongeren te 
‘activeren’ en aan de andere kant bezien of er obstakels zijn voor 
jongeren in hun persoonlijke omstandigheden die door middel van 
‘hulpverlening’ weggewerkt kunnen worden’. 

Gepleegde acties: Overkoepelend Jongerenwerk: 

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

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

• Maak het verschil voor een kind 

• Netwerk Suïcidepreventie Midden-Limburg 

• Met minder kaders naar volwassenheid 

• Ontwikkeling NPO gelden 

• Jeugd aan Zet gelden wintereditie 
 

Ambulant Jongerenwerk 
Algemeen 

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

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

• De werkzaamheden van het ambulant werk worden dagelijks 
geregistreerd.  

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

• Casusoverleg met GroupXL, het jongerenwerk heeft structureel 
overleg met GroupXL betreffende zorgwekkende jongeren, waarbij 
een de aanpak gezamenlijk wordt uitgezet. 

• Jongerenwerkers nemen deel uit van meerdere incidentele 
overlegstructuren rondom zorgwekkende jongeren zoals van het 
veiligheidshuis, CJG, Jeugdzorg, Halt en RTO’s. 

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

Realisatie 

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

• Overzicht gerealiseerd van de vindplekken waar jongeren elkaar 
ontmoeten. Er zijn circa  58 vindplekken in beeld die alle 
gedurende 2021 werden bezocht. Afhankelijk van activiteit, 
weersomstandigheden en aantal meldingen vanuit 
buurtbewoners/Gemeente. Bij 53 vindplekken werd een concrete 
preventieve actie uitgezet wegens behoefde aandacht i.v.m. 
overlast. 

• Contactlegging met buurtbewoners, verenigingen en 
buurtpreventie- teams. Het ambulant jongerenwerk heeft in 
sommige gevallen een brugfunctie tussen bezoekers van 
verenigingen en jongeren vervuld. Hierbij stond wederzijds begrip, 



Productiejaarverslag Echt-Susteren 2020 69 

in gesprek gaan met elkaar en het versterken van de eigen kracht 
van buurtbewoners in omgang met jongeren centraal.  

 
Buurtgerichte activiteiten 

• Gamma Echt: Er zijn grote groepen jongeren met auto’s op de 

parkeerplaats bij de Gamma aangetroffen. Naast ontmoeting zijn 

er signalen doorgegeven aan partners over autowedstrijden op de 

korte strook tussen de Welkoop en Aldi. Openbare Orde en 

Veiligheid heeft het jongerenwerk om advies gevraagd voor de 

geschikte plaats voor cameratoezicht op de parkeerplaats van 

Gamma. Er is ook contact geweest met een buurtbewoners die 

overlast ervaarde.  

• Eind januari vonden in de omliggende gemeentes rellen plaats 

i.v.m. de geldende corona regels avondklok.  

Het jongerenwerk heeft proactief contact genomen met de 

beleidsmedewerker van Openbare Orde en Veiligheid, met de 

intentie om escalatie en organisatie van mogelijke rellen door 

jongeren vroegtijdig te stoppen. Vanuit dit overleg heeft het 

jongerenwerk een groep Whatsapp aangemaakt met Openbare 

Orde en Veiligheid, wijkagenten en andere betrokken partners. 

Ook heeft het jongerenwerk intensief contact  gehad met het 

Connect College voor mogelijke signalen vanuit hun kant en met 

jongeren binnen de gemeente om hun gemoedstoestand te peilen. 

De meerderheid gaf aan dat de onlusten niks met demonstreren te 

maken had maar vooral een rede was om te kunnen rellen en 

sensatie op te zoeken. Tevens waren jongeren bereid om andere 

jongeren aan te spreken wanneer zij van plan waren om elkaar 

ergens te gaan verzamelen. Rellen zijn daarmee voorkomen. 

• Jozefstraat Susteren: Er zijn meerdere meldingen binnengekomen 

over lawaaierige  jeugdigen die voorbijgangers naroepen en veel 

rotzooi achterlaten na het bezoeken van het parkje. Dit betreft 

vooral 13 tot 15 jarigen. 

In gesprek met jeugdigen op deze locatie is er veel rotzooi 

aangetroffen. Zij erkende dat ze niet altijd opruimde en ook 

aangevallen voelde door buurtbewoners die hen nauwlettend 

vanuit de woonkamers in de gaten houden. Het jongerenwerk 

heeft aangeboden om samen met de jeugd en buurtbewoners in 

gesprek te gaan zodat elkaars leefwerelden beter zouden kunnen 

begrijpen. Voor de jongeren is dit nog een te hoge drempel. 

• De gemeente heeft Menswel verzocht om invulling te geven aan 

het  Rijksprogramma  wintereditie ‘Jeugd aan Zet’. Het betrof 

eenmalige vrijetijdsactiviteiten voor en door jongeren binnen de 

toen geldende RIVM-richtlijnen. Menswel heeft de opdracht breed 

binnen de eigen organisatie opgepakt: jongerenwerk, BIND en 

verenigingsondersteuning. Deze laatste heeft alle verenigingen 

benadert om jongeren uit hun vereniging te stimuleren om 

activiteiten te organiseren. Het jongerenwerk is in februari met 

meerdere groepjes jongeren aan de slag gegaan om hun ideeën uit 

te werken voor activiteiten die vanaf maart hebben 
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plaatsgevonden. Vanuit meiden van het meidenwerk is er een 

activiteit geweest voor meiden rondom persoonlijke verzorging. Er 

is een mini voetbaltoernooi gehouden, bootcamp, een  wekelijkse 

kickbokstraining in samenwerking met sportschool Feel Healthy, 

een wekelijkse zelfverdedigingscursus voor meiden en is er een 

jongerengroep die zich heeft inzet voor de skatebaan aan de 

Bandert.  

• Buurthuis St Joris Echt Noord: Jongeren stelden zich volgens 

buurtbewoners intimiderend op, maken veel lawaai middels op en 

af rijden met scooters en laten afval achter. Voorgaande jaren was 

dit ook een bekende vindplek maar lange tijd was het rustig. Na de 

meldingen is de plek weer opgenomen in de ambulante rondes. Al 

snel zijn reeds bekende jongeren aangetroffen. Zij gaven zelf ook al 

aan dat ze het vervelend vinden dat sommigen van hun groep voor 

zoveel onrust zorgen en zullen elkaar er beter op wijzen. De rotzooi 

werd opgeruimd.  

• Chatelainplein Echt: Jongeren verzamelen zich ’s avonds sporadisch 

onder het afdak van het Menswel gebouw. Meerdere klachten zijn  

binnen gekomen vanuit buurtbewoners. Al snel is er contact gelegd 

met deze jongeren. Zij maken voornamelijk met slecht weer 

gebruik van het afdak en zijn zich niet bewust van de overlast 

buiten de rommel. Ze geven toe dat ze niet altijd even goed 

opletten op het meenemen van afval. Met hen is afgesproken dat 

ze de plek schoonhouden, niet blijven hangen tot in de late uren en 

het geluidsniveau verlagen. Meestal houden de jongeren zich aan 

de maakte afspraken, het gaat het vallen en weer opstaan.  

• Parkeerplaats Reinoudhal Susteren. Een groep jongeren treffen 

elkaar op de parkeerplaats bij de sporthal in Susteren. Er zijn in een 

korte tijd meerdere meldingen binnengekomen over afval en 

geluidsoverlast. Het jongerenwerk heeft bekende jongeren op 

locatie aangetroffen. Het gaat om de groep jongeren in de leeftijd 

van 18 t/m 23 jaar, die elkaar voorheen ontmoeten bij de 

Tennisclub in Dieteren (vóór de plaatsing van de gemeentelijke 

camera’s). De jongeren hebben  met de omwonende afspraken 

gemaakt over het opruimen van de rotzooi. De jongeren houden 

sindsdien rekening met de buurt.  

• Basisschool ‘in het Park’ Susteren. Door een groep jongeren in de 

leeftijd van 13 t/m 15 jaar zijn vernielingen gepleegd aan het dak 

van de school. Vanuit de politie heeft het jongerenwerk beelden 

ontvangen die een omwonende heeft vastgelegd. Er zijn 

verschillende jongeren op straat aangesproken met deze 

informatie in de hoop dat de vernielers zich bij de politie zouden 

melden. Het is een goede leerweg voor de vernielers dat het zelf 

melden beter staat dan wachten tot dat politie erachter zou 

komen. Een paar uur later meldde een moeder van een van de 

jongeren (die betrokken was bij de vernieling) zich bij het 

jongerenwerk. Moeder, zoon en verdere betrokken hebben 

vervolgens zelf contact opgenomen met politie. De jongeren zijn 

goed geschrokken. Er is in gezamenlijkheid met school gezorgd 
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voor een goede afhandeling.  

• Zwembad de Bandert Echt. Personeelsleden van het zwembad 

ervaren overlast van een groep jongeren in de leeftijd van 15 t/m 

19 jaar. Al eerder hebben ze geprobeerd de overlastsituatie zelf op 

te lossen met de jongeren, maar dit resulteerde in een vervelende 

conflictsituatie. Een personeelslid van het zwembad heeft het 

jongerenwerk benaderd. In gesprek met de jongeren blijkt al snel 

dat zijn ook een versie van het verhaal hebben. Het jongerenwerk 

heeft bemiddeld tijdens een gesprek tussen enkele sleutelfiguren 

van de groep en personeelsleden van het zwembad. Dit gesprek is 

naar behoren verlopen. De jongeren en de personeelsleden van de 

Bandert hebben duidelijke afspraken met elkaar gemaakt en het 

jongerenwerk heeft dan ook geen overlastmelding meer 

ontvangen. 

• Kanaal Echt. Tijdens een ambulante ronde is bij het kanaal in Echt 

een groep oudere jongeren in de leeftijd van 22 t/m 26 jaar 

aangetroffen. Deze jongeren hebben een jongere groep (in de 

leeftijd van 17 t/m 20 jaar) staande gehouden i.v.m. het gebruik 

van lachgas achter het stuur. De groep van de oudere jongeren 

reageerde heftig op de jongere groep en hebben de lachgasfles 

afgenomen. De jongerenwerkers heeft de oudere jongeren 

aangesproken op het afpakken van andermans goederen. De 

jongere groep was er inmiddels vandoor. De fles is aan de 

jongerenwerkers overgedragen en overhandigd aan de politie.  

• Tijdens het JOES in september zijn de mogelijke onlusten tijdens 

kermis van oktober al preventief besproken. Het jongerenwerk 

heeft bij bestaande contacten (waarvan o.a. een aantal jongeren) 

gepeild. Er zijn geen signalen binnengekomen dat er groepen 

jongeren vanuit zowel Gemeente Echt – Susteren als ook 

Maasbracht en Roermond de kermis in Echt zouden bezoeken om 

onrust te trappen. Tevens is er een appgroep opgezet met 

netwerkpartners om informatie te delen en om problemen te 

voorkomen.  

• Stichting Roosteren Speelt heeft ons benadert om al in een vroeg 

stadium om mee te denken over een, nog aan te vragen, 

jongerenvoorziening in het buitengebied van Roosteren. 

Uiteindelijk kijken we terug op een mooi traject en is er een mooie 

jongerenvoorziening door de stichting gerealiseerd. Met trots 

konden we ook terugkijken op een succesvolle opening van de 

jongerenvoorziening in november. Vanuit het jongerenwerk 

hebben we jongeren betrokken om inzicht te krijgen in de wensen 

en behoeftes van de doelgroep. Er is een trapveldje, skatebaan, 

zitgelegenheid gerealiseerd met als aanvulling graffitikunstwanden 

die door jeugd/jongeren voorzien kunnen worden van een mooi 

kunstwerk. Tijdens de  opening is jongerenwerkgroep ESBS ook 

langs gekomen om een BMX-demonstratie te geven aan de 

bewoners van Roosteren. Bij de opening waren wethouders Peter 

Pustjens en Marian Bruysten aanwezig. 

• Gedurende de maand december zag het en jongerenwerk steeds 
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zwaarder vuurwerk onder de jongeren en zijn geschrokken van de 

leeftijd van de jeugd die hiermee rondliep. Er is contact gelegd met 

de politie wat betreft illegaal vuurwerk en er is een bericht 

uitgedaan richting ouders. De politie heeft het jongerenwerk de 

handelingswijze/ sanctie uitgelegd wanneer jongeren ze hen 

betrappen met vuurwerk, welk verschil de leeftijd maakt (16- en 

16+) en wat er zou gebeuren als ze bewust of onbewust schade 

zouden aanrichten. Op deze manier kon het jongerenwerk in 

gesprek gaan met jeugd/jongeren over het onderwerp vuurwerk. 

In afstemming met HALT is een afspraak gemaakt voor het geven 

van een jaarlijkse voorlichting in de jongerencentra wat betreft 

vuurwerk, de gevaren en de straffen.  

Kengetallen:  

Aantal participanten 
 

Maand Aantal jongeren waarmee 
contact is gelegd in de 
openbare ruimte 

Preventieve inzet bij 
overlast  

Triaal 1   

Januari 114 4 

Februari 127 4 

Maart 185 4 

April 134 3 

Triaal 2   

Mei 110 5 

Juni 125 7 

Juli 80 5 

Augustus 75 3 

Triaal 3   

September 85 4 

Oktober 140 5 

November 125 5 

December 70 4 

Totaal 1370 53 

 
Kengetallen jeugd aan zet: 9 initiatieven, 368 jongeren 
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Project Inloopfunctie JC. Haaze 
Doelgroep: Jongeren (10 t/m 25 jaar). Om preventief actief te kunnen werken en tevens 

om de doelgroep al in een vroeg stadia te leren kennen, is jeugd vanaf 10 jaar 
welkom tijdens de middaginloop bij J.C. Haaze. Jeugd in de leeftijd van 10 tot 
16 jaar kan in de middaguren gebruik maken van de accommodatie, in de 
avonduren opent Haaze de deuren voor jeugd vanaf 16 jaar en ouder. 

Projectomschrijving: Het accommodatie-gebonden jongerenwerk wordt vormgegeven door twee 
jongerencentra in de gemeente Echt-Susteren, namelijk door 
jongerencentrum Haaze te Susteren en jongerencentrum Talenthouse te 
Echt. Beide jongerencentra streven het zelfde doel na, met elk hun eigen 
karakteristieke eigenschappen. 
J.C. Haaze heeft een ontmoetingsruimte, een balspelkooi vanaf dit jaar 
inclusief verlichting, kunstgrasveld (gemeentelijk eigendom en met goede 
afspraken met SC Susteren) en JOP ter beschikking en ligt qua locatie voor 
(straat)jeugd op een gunstige locatie. Het buitenterrein is zodanig ingericht 
dat jongeren elkaar ook buiten de openingstijden om kunnen ontmoeten, en  
eventuele overlast in het dorp en verdere omgeving wordt voorkomen. De 2 
buitensportvoorzieningen zorgen ervoor dat samen met jeugdigen meerdere 
malen per jaar sport gerelateerde activiteiten plaatsvinden. Gezonde 
levensstijl in de vorm van goede voeding en voldoende beweging is een 
belangrijke pijler voor het karakter van JC Haaze.  Zo krijgen we alle 
bezoekers aan het sporten (ongeacht of ze in een verenigingsbestand zijn 
opgenomen of juist nooit bekend mee zijn geweest). Daarbij gaan de 
betrokken jongerenwerkers op de vloer de dialoog aan met de jongeren 
rondom risicogedrag, middelengebruik en andere activiteiten die een 
gezonde levensstijl in het breedste zin van het woord in de weg staan. Tevens 
biedt het een vindplek voor de ambulant jongerenwerker. Het accent van J.C. 
Haaze ligt voornamelijk op de jongeren vanuit de straatcultuur en de daarbij 
horende preventie.  
Centraal voor beide jongerencentra staat dat jongeren de mogelijkheid om 
elkaar een aantal momenten in de week te ontmoeten onder begeleiding van 
een jongerenwerker en vrijwilliger/stagiaire . Door het vaste karakter van het 
jongerencentrum, door de vaste openingstijden en een vaste 
jongerenwerker/beroepskracht, hebben jongeren de mogelijkheid om elkaar 
wekelijks (binnen) te treffen, wat de jongerenwerker de mogelijkheid biedt 
om een vertrouwensrelatie op te bouwen.  
Naast dat jongeren elkaar in het jongerencentrum kunnen ontmoeten, 
worden er samen met de jongeren preventieactiviteiten georganiseerd die de 
jongeren kunnen motiveren tot ander (positief) gedrag. Ook zoals al eerder 
naar voren kwam, biedt de ruimte de mogelijkheid om aan 
talentontwikkeling te werken en worden jongeren gestimuleerd om binnen 
het jongerencentrum zelf activiteiten te organiseren (voor en door jongeren). 
Jongeren leren hierdoor hun eigen kracht in te zetten, door zelf hun 
activiteiten op te zetten en vaardigheden aan te leren die van belang zijn om 
in een later stadium volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
Dit doel wordt bereikt door het voorgaande in het vizier te houden en daar 
waar nodig de juiste (ped)agogische ondersteuning te bieden.  
In het jongerencentrum is er een nauwe samenwerking met zowel de 
ambulant jongerenwerker als de individueel jongerenwerker die met 
regelmaat het jongerencentrum bezoeken. Door dit netwerk en intensieve 
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informatie-uitwisseling wordt de werkwijze en het resultaat enorm versterkt. 

Doel en opdracht: Accommodatiegebonden jongerenwerk 

• Frequentie: gemiddeld minimaal 4 dagdelen per week (minimaal 2 
avonden per week per jongerencentrum). 

• Locatie: jongerencentra Haaze in Susteren en Talenthouse in Echt:  

• Doelgroep: jongeren 10 t/m 25 jaar. 

• Partners: divers op basis van activiteiten binnen de inloop, voortgezet 
onderwijs, lokale verenigingen. 

• Doel: Het accommodatie gebonden jongerenwerk biedt voor jongeren in 
leeftijd van 10 t/m 15 jaar en 16 t/m 25 jaar de mogelijkheid om een 
aantal momenten in de week elkaar te ontmoeten in het 
jongerencentrum onder begeleiding van een jongerenwerker. Door het 
vaste karakter van het jongerencentrum, door de vaste openingstijden en 
een vaste jongerenwerker, hebben jongeren de mogelijkheid om elkaar 
(binnen) te ontmoeten wat de jongerenwerker de mogelijkheid biedt om 
een vertrouwensrelatie op te bouwen. Naast dat jongeren elkaar in het 
jongerencentrum kunnen ontmoeten worden er preventieactiviteiten, 
samen met de jongeren, georganiseerd die de jongeren kan motiveren 
tot ander (positief) gedrag. Ook is er mogelijkheid om aan 
talentenontwikkeling te werken. Ouders kunnen zien wat hun kind heeft 
geleerd/gerealiseerd. 
In het jongerencentrum is er een nauwe samenwerking met zowel het 
ambulant jongerenwerker als de jongeren die met regelmaat het 
jongerencentrum bezoeken. 

• Voorlichting: inspelend op de ontwikkelingen waar nodig in 
samenwerking met partners. Mogelijke onderwerpen zijn  de gevaren van 
roken, social media gebruik en middelengebruik  

Gepleegde acties: Aanbodgerichte activiteiten: 

Dart, tablet met muziekinstallatie, PS5 spelcomputer, Nintendo Switch 
spelcomputer, tafelvoetbal, balspelkooi, kunstgrasveld i.s.m. S.C. Susteren, 
airhockeytafel, tafeltennistafel en chillroom met bluetoothmuziekinstallatie. 
Eind dit jaar is dit aangevuld met een donatie van een golfbiljarttafel, met 
dank aan een van de jongeren waarvan de ouders een café hebben binnen de 
gemeente. Meerdere jongeren hebben meegeholpen met het vervoeren en 
plaatsen van de tafel.  
 
Sociale ontmoeting voor jongeren tijdens structurele openingsmomenten:  
De openstelling in de vorm van de open jeugd/jongereninloop kwam 
gedurende het gehele jaar wegens aangescherpte coronamaatregelen 
meerdere malen te vervallen. Middels afspraken met kleine groepen 
jeugd/jongeren groepen is er op uitnodiging afgesproken op het 
buitenterrein van Haaze met het in acht nemen van de coronamaatregelen 
die op dat moment geldend waren. Het diende meerdere doelen: 
instandhouding van de vertrouwensrelatie, vangnet voor jongeren en het in 
zich houden van de  leef en systeemwereld.  
In de maanden dat de coronamaatregelen de inloopmomenten/binnen 
activiteiten toelieten, is er gezorgd voor een betere verdeling van de jongeren 
over de verschillende activiteitruimtes. Daarbij speelde tijdens topdrukte, tot 
wel 65 personen per dag, het buitenterrein en het aanbieden van gerichte 
activiteiten als kleinschalige toernooitjes een belangrijke rol.  
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Talentontwikkeling: 

Buiten de kleinschalige activiteiten die maandelijks voor en door jeugdigen 

werden georganiseerd, hebben er ook een 5tal grote activiteiten 

plaatsgevonden in afstemming en samenwerking met verschillende 

jeugdigen. Oudere jongeren (16 jaar en ouder) en vrijwilligers hebben 

meegeholpen met het organiseren ervan. 

 

1.) Jeugd aan zet workshop Archery tag voor jeugd in de leeftijd van 12 

t/m 17 jaar. De activiteit heeft in maart plaatsgevonden, in totaal 

deden er 13 deelnemers mee. De activiteit is door BIND met hulp van 

het jongerenwerk georganiseerd. In afstemming met voetbalclub SC 

Susteren is er gebruik gemaakt van het kunstgrasveld achter Haaze.   

2.) Go-Fit ’21 buitensportevenement. Het sportevenement is middels 

verschillende buitensporten als touwtrekken,  pijlenboog schieten, 

zeepbaanrace, bal- en watersporten vormgegeven. Jeugdigen hebben 

zich zowel als team als individu aangemeld, er ontstonden meerdere 

spontane groepjes. Bij de spellen was een goede samenwerking 

noodzakelijk, daarbij hebben de deelnemers zich goed kunnen 

uitleven.  Juist in een tijd waar veel zomerplannen uit zijn gebleven 

hebben we voor gepaste ontspanning kunnen zorgen.  

3.) Healthy smoothie activiteit. Helaas hebben we dat jeugd veel snoep, 

chips en frisdrank zien nuttigen. In gesprek met de jeugd is naar 

voren gekomen dat dit ook met gemakzucht te maken heeft. 

Hierdoor zijn we samen met jeugd op het idee gekomen om gezonde 

fruit/groente smoothies te maken voor alle middagbezoekers. De 

activiteit heeft de volgende doelen: bewustwording rondom gezonde 

voeding, de meerwaarde van gezonde voeding, prijsbesef rondom de 

aankoop van (gezonde) boodschappen, ontdekken van nieuwe 

smaken en hoe je fruit en groente kunt combineren tot een lekker 

drankje.  

4.) Voetbal duo toernooi 10 t/m 15 jaar. Drie jongeren in de leeftijd van 

12 t/m 14 jaar hebben op eigen initiatief een voetbalactiviteit in de 

balspelkooi georganiseerd. Het jongerenwerk heeft hulp en advies 

waar nodig gegeven. De jeugd (organisatoren) hebben zelf de regels 

en voorwaarden voor inschrijving verzonnen, enthousiasmeerde 

anderen om deel te nemen en zorgden voor een hapje en drankje 

tijdens de pauze. Dit allen met succes. Met minimale sturing is het 

een mooi activiteit waarbij de ‘betere’ voetballers werden gemixt 

met de minder ervaren voetballers in een 2 tegen 2 toernooi. Dit 

zorgden voor mooie momenten.  

5.) Winter weerstandactiviteit. Buitensportactiviteit middels meerdere 

kleinschalige sportelementen in subgroepen. Na het succes van de 

eerdere activiteit rondom gezonde voeding, is de activiteit aangevuld 

met gezonde snacks als tussendoortje door en voor (sport-)bezoekers 

van Haaze. De gezonde snackcombi is verzonnen door de jeugdigen al 

dan niet met wat hulp van wat online recepten. De jongeren kregen 

een budget waarbij men vooraf een inschatting moesten maken wat 

ze ervan gingen doen. Een 12 tal jeugdigen hebben succesvol 

meegedaan.  
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Jongereninformatiepunt:  

Tijdens de activiteiten zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de 

jongeren. De dialoog is zowel met individu als in kleine groepen aangegaan. 

Tijdens de noodgedwongen (tijdelijke) sluiting van de jeugd/jongeren inloop, 

hebben er wel individuele gesprekken plaatsgevonden tussen jongeren en 

jongerenwerker. Tijdens de zeer strenge maatregelen periodes, alleen op 

afspraak en met maar 1 bezoeker per afspreekmoment. Gesprekken gingen 

over verschillende onderwerpen als financiën, school, werk, mentale 

gesteldheid, thuissituatie, omgang met de  huidige coronaperiode, etc.  

 
Bieden van ruimte voor activiteiten voor andere doelgroepen: 
Wegens de aangescherpte maatregelen zijn de ruimtes, waaronder de 
repetitieruimte van de HerrieTent, meerdere malen tijdelijk gesloten 
geweest.  

 
Onderzoeken kansen gezamenlijke activiteiten in de wijk: 
Basisschool bezoek onder schooltijd aan J.C. Haaze. 2 van de 3 klassen groep 
7/8 van OBS de Sprinkdonk hebben onder begeleiding van docenten en 
jongerenwerkers het jongerencentrum bezocht. Het bezoek maakt jaarlijks 
onderdeel uit van het lespakket. Het jongerenwerk verzorgde samen met een 
aantal leerlingen een aantal activiteiten om leerlingen op een laagdrempelige 
manier kennis te laten maken met het centrum en de mogelijkheden. Tevens 
biedt het de gelegenheid aan jeugdigen en jongeren, die wat minder sociale 
aansluiting hebben, dat zij zich geroepen voelen om naar het centrum te 
komen. 1 klas groep 7/8 heeft helaas ,door aangescherpte Corona 
maatregelen en toename in het aantal besmettingen, het jongerencentrum 
niet meer kunnen bezoeken. Het bezoek wordt in 2022 ingehaald. 

Behaald effect: • Vangnet kunnen bieden voor jeugd en jongeren ook in tijden dat alles stil 
lag wegens aangescherpte Coronamaatregelen.  

• Dialoog aangegaan met jongeren rondom vele onderwerpen. Niet om 
met de vinger te wijzen maar wel om gesprekken over thema’s aan te 
gaan waarbij tunnelvisie is doorbroken. We  bieden een plek voor 
verschillende visies en meningen. Waar nodig zijn ‘onwaarheden’ (veelal 
verspreid op social media) ontkracht. 

• Activiteiten op het gebied van gezonde levensstijl. 

• Ten alle tijden het gesprek met jeugd/jongeren aangegaan en waar nodig 
passende acties ingezet wat betreft financiën, school, werk, mentale 
gesteldheid, thuissituatie, omgang met de  huidige coronaperiode, etc.  

• Tegengaan risicogedrag door te zorgen voor voldoende afleiding. 

Kengetallen:  

Aantal participanten J.C. Haaze: Daggemiddelde gedurende de opening verschilde sterk per 

periode afhankelijk van geldende maatregelen. Tijdens de periodes zonder 

beperkingen ontvingen we tussen de 20 en 60 jongeren. Tijdens perioden 

met verscherpte maatregelen is er gewerkt met inschrijving of zijn individuen 

uitgenodigd.  

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

Tijdens activiteiten en zomerperiode  hanteerde we ruimere openingstijden.  

Aantal vrijwilligers 1 HBO stagiaire Social Work,  2 vrijwilligers 
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Project: Inloop  J.C. Talenthouse 
Doelgroep: Jongeren (12 t/m 25jaar) 

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

Doel en opdracht: Accommodatiegebonden jongerenwerk 

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

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

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

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

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

Gepleegde acties: Reguliere inloop: 

Zoals eerder benoemd kunnen jongeren elkaar ontmoeten in het 

jongerencentrum en zich ontspannen en/of ontladen. Hiervoor zijn 

twee ontmoetingsruimten waar zij kunnen darten, tafeltennissen, 

poolen, tafelvoetbalen, muziek luisteren of gebruik maken van de 

spelcomputers Playstation 5 en de Nintendo Switch. Naast het 

ontspannen kunnen jongeren ook aan de slag in de muziekstudio, 

de instrumenten en dansruimte.  

Tijdens de periode van strengere Covid19-maatregelen is er telkens 

gekeken naar hoe jongeren elkaar toch konden ontmoeten met in 

acht neming van coronamaatregelen. Tijdens de lockdown 

perioden is de openstelling in de vorm van de open 

jeugd/jongereninloop te komen vervallen. Wel werden op 

uitnodiging kleine kwetsbare jeugd/ jongeren groepen preventief 

gezien. 

Menswel maakt deel uit van het gebruikersoverleg de Ballon. In 

2022 gaat Talenthouse verhuizen en deel uitmaken van een 

multifunctioneel gebouw voor jongeren aan de Bandertlaan. 

 
Connect college: 

De samenwerking met het Connect College is geïntensiveerd op 

diverse vlakken. Te beginnen bij de kennismaking van de nieuwe 

brugklassers, waarbij Talenthouse aanwezig is bij klassen 

kennismaking dag en het schoolkamp. Het effect is dat het 

jongerenwerk geen onbekende partij is voor de scholieren en 

(nieuwe) docenten. 

Een ander punt is de verbreding van doelgroep van VMBO naar nu 

ook HAVO/VWO. Voorheen lag de focus voornamelijk om de VMBO 

zijde van school, daar waar nu ook activiteiten breder weg gezet 

worden. 



Productiejaarverslag Echt-Susteren 2020 79 

Het bovenstaande heeft ook geresulteerd dat de creatieve lessen 

‘TalentTijd’ (waar scholieren van de brugklas en van het tweede 

jaar creatieve vakken mogen kiezen), Talenthouse nu een vast 

onderdeel is geworden. Door het jaar heen geeft Talenthouse 

diverse workshops aan leerlingen van alle niveaus. Door het jaar 

heen bestaat Talenttijd uit vijf perioden. Elke periode wordt 

minimaal een keuzevak aangeboden door Talenthouse en vindt ook 

plaats in het jongerencentrum zelf, zodat jongeren ook fysiek 

kennis leren maken met het jongerencentrum. 

Tot slot wordt het jongerenwerk ook ingezet om meer cohesie te 
krijgen binnen de klassen, om problemen te verhelpen en volgend 
jaar te voorkomen. Bij een klas is een intensiever traject geweest 
van teambuilding/over de streep om de klas aan te sterken. 
 

Talentontwikkeling: 

Door het vaste aanbod van TalentTijd op het Connect College zijn 

de volgende workshops aangeboden: Streetdance, Songwriting, 

Rap, Poetry, Storytelling en Popmuziek maken. Centraal staat dat er 

gewerkt wordt aan een eindproduct. Zo hebben jongeren zelf een 

dans gechoreografeerd, hebben jongeren een eigen lied 

geschreven en opgenomen over hoe vervelend de Covid19-

Maatregelen zijn, zijn zij begonnen om avonturen zelf vorm te 

geven via het Fantasy rollenspel Dungeon en Dragons, en zijn vier 

jongeren die nog nooit een instrument gespeeld hebben in staat 

om een nummer als band te spelen. 

Buiten TalentTijd is er een groei te zien van het gebruik van de 

creatieve ruimten. Tijdens projectweken hebben enkele scholieren 

te kennen gegeven aan de slag te willen gaan met het schrijven van 

een tekst, het oefenen en muziekopnames te maken. Ook de 

dansruimte is wekelijks bezet, waarbij dames zelf aan de slag gaan 

met het beoefenen van dans.  

Er is ook een keerzijde aan het verhaal. Er is namelijk ook sprake 

van uitstroom van jongeren die voorheen veel knowhow hebben 

opgedaan en kartrekker waren van de creatieve ruimten. Deze 

jongeren zijn gaan studeren of werken, of zijn gegroeid in hun 

vaardigheden en zoeken elders het hogere niveau op.  

Om nieuwe jonge talenten beter te ondersteunen wordt nu door 

een maatschappelijke stagiaire de computer van de muziekstudio 

verbeterd/versimpeld en maakt hij aan een handleiding voor de 

jongeren hoe gebruik te maken van deze pc en de bij behorende 

programma’s.  

Tot slot is sinds dit jaar de samenwerking met de cultuurcoach van 

BIND Cultuur van start gegaan. Er is onderzocht op welke vlakken 

het jongerenwerk en de cultuurcoach complementair met elkaar 

kunnen optrekken. Zo zijn projecten van de grond is gekomen is 

TGIGF (Thank God It’s Gaming Friday). Een terugkomend concept 

om jongeren die moeilijker te bereiken zijn, letterlijk achter hun 

scherm thuis vandaan halen en in groepsverband (met in 

achtneming van de coronamaatregelen) samen te spelen. Een 
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ander project is ‘van kamer tot camera’ waarbij jongeren 

uitgenodigd/gestimuleerd worden om na deze periode van 

coronamaatregelen, van hun kamer te komen en fysiek weer aan 

de slag te gaan met hun talenten. Tevens wordt de cultuurcoach 

ook ingezet op TalentTijd om zo een breder programma aan te 

bieden, zoals de workshops storytelling en popmuziek. 

 

Jongereninformatiepunt:  

Naast het ontvangen van kleine groepen jongeren op uitnodiging, 

vonden ook individuele gesprekken plaats in Talenthouse wanneer 

jongeren hier behoefte aan hadden. Tijdens de activiteiten werden 

er verschillende gesprekken gevoerd met de jongeren. De dialoog 

werd zowel met individu als in kleine groepen aangegaan. 

Gesprekken gingen over verschillende onderwerpen als financiën, 

school, werk, relaties, mentale gesteldheid, thuissituatie, omgang 

met de huidige coronaperiode, et cetera. Afhankelijk van de 

problematiek of interesse van de jongeren, werd gebruik gemaakt 

van de voorzieningen die het jongerencentrum heeft. 

 

Verder heeft de jongerenwerker Talenthouse heeft een workshop 

Puberbrein verzorgt aan 70 studenten van de minor Jeugd van 

Fontys Eindhoven.  

 

Bieden van ruimte voor activiteiten voor andere doelgroepen: 

• Maak het verschil voor een kind: Opnames verricht met een 
oud-jongere van Talenthouse voor een E-learning om 
zorgsignalen bij kinderen te herkennen. Haar 
ervaringsverhaal is meegenomen in een E-learning die 
gericht is op iedereen die regelmatig te maken heeft met 
jongeren tussen 0 en 23 jaar 
(www.maakhetverschilvooreenkind.nl). In het verleden 
heeft het jongerenwerk haar mogen ondersteunen tijdens 
haar crisis. Als vervolg op de E-learning wordt zij nu ook 
ingezet als ervaringsdeskundige bij het opzetten van het 
suïcide preventie platform in Midden Limburg. 

• Webinars Centrum voor jeugd en gezin: vier webinars 
hebben plaatsgevonden binnen Talenthouse, waarbij de 
jongerenwerker van Talenthouse (gast)spreker was. Dit in 
samenwerking met CJG, MetGGZ en VVGi. Thema’s waren 
Wensen en grenzen bij pubers, naar de brugklas, Less 
Depressed, Eindelijk weer op stap. 

• New Kids Roosteren is een carnavaleske dansgroep maar 
heeft door de maatregelen geen (net als vorig jaar) geen 
oefenruimte. Talenthouse heeft hun wederom voorzien 
van een tijdelijke ruimte om hun trainingen voort te zetten. 

• Dansles vanuit dansschool 5678: Op de maandagen (buiten 
de maatregelen) worden danslessen aan jongeren met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking. 

• Repair Café Echt: Elke laatste zaterdag van de maand zijn er 
gratis bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren  

http://www.maakhetverschilvooreenkind.nl/
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• De werkplaats / Repair Café Echt: Beide projecten hebben 
de mogelijkheid gekregen om alsnog reparaties uit te 
voeren voor inwoners die hier behoefte aan hebben.  

• Stichting Breintrein hebben nog enkele bijeenkomsten 
vorm kunnen geven aan hun maandelijkse bijeenkomsten 
voor jonge mensen (18-45 jaar) met een Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH), hun partners, familieleden, vrienden 
en mantelzorgers.  

Behaald effect • De samenwerking tussen het Talenthouse en de cultuurcoach 

heeft een cultuurimpuls geboden aan de jongeren. Er is een 

groei te zien zowel in de diversiteit van jongeren, als in de 

mogelijkheden en soort activiteiten binnen Talenthouse. 

• Door voortijdige kennismaking met de brugklassers is de 

jongerenwerker van Talenthouse bekend bij vrijwel alle 

eerstejaarsleerlingen van het Connect College. Tevens is 

worden sinds dit jaar ook Havo/Vwo leerlingen meegenomen in 

activiteiten. 

• Door de inzet van TalentTijd op het Connect College is er meer 

bekendheid gekomen over de creatieve mogelijkheden binnen 

het jongerencentrum. 

• Oud-jongere wordt nu ingezet als ervaringsdeskundige van 

suïcidepreventie en is samen met jongerenwerker Talenthouse 

een onderdeel van een E-learling van de campagne ‘maak het 

verschil voor een kind’. 

Kengetallen:  

Aantal participanten Daggemiddelde gedurende de opening in de periode zonder 

maatregelen tussen de 20 en 30 jongeren. Tijdens de periode van 

openstelling met verscherpte maatregelen gewerkt met activiteiten 

op afspraak. 

Aantal bijeenkomsten 2x  per week, dinsdag en donderdag van 15.00-17.30u en 19.00-

21.30u. Tijdens activiteiten en zomerperiode  hanteerde we 

ruimere openingstijden. 

Aantal vrijwilligers 1 HBO Social Work stagiaires, 1 vrijwilliger 
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Project: Schooljongerenwerk  
Doelgroep: Alle leerlingen van het Connect College 

Projectomschrijving: De jongerenwerker is op school laagdrempelig aanspreekbaar voor 

leerlingen en alle partijen die met de leerlingen te maken hebben. Bij 

het jongerenwerk kunnen leerlingen hun verhaal kwijt zonder dat het 

direct gevolgen heeft. Het jongerenwerk luistert, geeft tips, geeft 

handvatten voor het versterken van de eigen kracht. 

Daarnaast geeft het jongerenwerk invulling aan de samenwerking 

tussen Connect College, CJG en Menswel. Het jongerenwerk kan op 

school een ondersteunende factor zijn voor het onderwijspersoneel 

en/of zorgpersoneel, in het vroegtijdig (h)erkennen van problemen en 

op een aanpak die aansluit bij de verscheidene jeugdculturen. 

Verder ontwikkelt de driehoek van school, CJG, jongerenwerk 

preventieve themaprogramma's, berustend op de veel voorkomende 

problematieken/items.  

Doel en opdracht: Schooljongerenwerk  

• Preventief aanwezig zijn op het Connect College, tijdens of na 
schooltijd. Informatie en advies verstrekken over onderwerpen die 
belangrijk en/of actueel zijn, te denken valt aan bijbaantjes, social 
media, genotmiddelen, maatschappelijke stage, etc.  

• Invulling geven aan de driehoeks samenwerking Connect College – 
CJG – Menswel. In deze samenwerking worden strategieën rondom 
zorgwekkende leerlingen gemaakt en (zoveel mogelijk in de 0e lijn) 
uitgezet. Mogelijke interventies zijn het uitvoeren van 
voorlichtingsprogramma’s en het periodiek verzorgen van 
workshops tijdens lessen b.v. sociale vaardigheden. 

• Preventief duurzaam contact opbouwen met zorgwekkende  

jongeren. 

Gepleegde acties: Vanwege Corona is de fysieke inzet veel minder geweest, veel 

leerlingen zijn niet op school te vinden tijdens de Lockdown. Veel 

meer contact met jongeren buiten school en via Social media. 

 

• Over het algemeen wordt er vier maal per week bezoek gebracht 

aan het Connect College.  

• Het Connect College biedt de mogelijkheid om jongeren individueel 

te spreken tijdens schooltijd, indien het dringend is of niet op 

andere tijden buiten school lukt. De contacten met het Connect 

College zijn erg goed en het jongerenwerk wordt dan ook 

veelvuldig betrokken bij zaken die spelen rondom jongeren die 

voor onrust zorgen bij zowel de klas als individuen. 

 

De volgende activiteiten hebben plaats gevonden: 

• Jongeren bezocht tijdens pauze momenten en met name 

individuele gesprekken gevoerd. Het jongerenwerk werkt nauw 

samen met het Connect College, wordt actief betrokken bij 

problemen en individuen waar zorgen om zijn. Het jongerenwerk 

heeft de mogelijkheid om jongeren uit de lessen op te pikken om 



Productiejaarverslag Echt-Susteren 2020 83 

er individueel motiverende gesprekken mee te voeren.  

• Het jongerenwerk heeft voor een groep kwetsbare jongeren tijdens 

de lockdown het jongerencentrum naar het Connect College 

gebracht middels een pop-up centrum in school. Hier is uiteraard 

rekening gehouden met de coronaregels. Het jongerenwerk heeft 

gesprekken gevoerd met scholieren die zich eenzaam voelde. Er 

ontstonden vele goede gesprekken.  

• Diverse (ZAT) overleggen gehad met leerkrachten en de zorg 

coördinator en conrector over individuen die worden begeleidt 

door het Jongerenwerk. 

• Diverse overleggen gevoerd met Leerplicht. 

• Thema’s besproken als pesten, sexting, drugs en ruzies met 

leeftijdgenoten en andere alledaagse thema´s over zaken die zich 

hebben voorgedaan waaronder ook Corona en wat dit met 

jongeren doet. 

• De contactmomenten vinden zowel plaats binnen schooltijden als 

daarbuiten. Met name buiten schooltijd wordt veel contact 

onderhouden via Social media. 

• In het najaar zijn de contactmomenten met jongeren weer 

toegenomen. 

• Het jongerenwerk heeft tijdens TalentTijd op Connect college  twee 

workshops verzorgd waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven. 

Vanaf oktober waren dit Superwoman & Dans.  

• Aan het begin van het schooljaar vindt er jaarlijks het schoolkamp 

van Connect College plaats. Dit schoolkamp is er voor alle nieuwe 

eerstejaars.  Hier heeft het jongerenwerk ook dit jaar weer aan 

deelgenomen. Het jongerenwerk is hierbij alle dagen aanwezig 

tijdens de uitvoering van de activiteiten alsook het 

avondprogramma. Het jongerenwerk maakt op deze manier 

meteen bij de start van het schooljaar kennis met alle brugklassers 

op een hele laagdrempelige manier. Het jongerenwerk is hierdoor 

vanuit preventie vroeg aanwezig en maakt kennis met nieuwe 

leerlingen waardoor er in de toekomst makkelijker ondersteuning 

geboden kan worden waar nodig. 

Behaald effect: • Jongerenwerk leert in een vroeg stadium jongeren kennen 
waardoor er preventief contact wordt gelegd met potentiële 
doelgroep voor het jongerenwerk.  

• Leerlingen en ouders hebben inzicht in hun problematiek en 
hebben hun handelingsrepertoire uitgebreid waardoor ze 
zelfstandig verder kunnen. 

• In Coronatijd heeft het jongerenwerk er kunnen zijn voor eenzame 
kwetsbare jongeren, we hebben maatwerk kunnen bieden voor het 
Connect College. 

• Docenten voelen zich gesteund en kunnen ook hun 
handelingsrepertoire uitbreiden. 

• Er is een solide samenwerkingsverband, ook met andere partners 
zoals GroupXL. 

Kengetallen:  
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Aantal participanten  

Maand Aantal unieke jongeren Aantal bestaande jongeren 

Periode  1 11 40 

Periode  2 5 47 

Periode  3 3 50 

Totaal 19 50 

 

 

 



Productiejaarverslag Echt-Susteren 2020 85 

 
Project: Meidenwerk 
Doelgroep: Meisjes (12 t/m 18 jaar) 

Projectomschrijving: Binnen het meidenwerk wordt er voornamelijk ingezet op het 
weerbaar maken van (kwetsbare) meiden. De doelstelling is om door 
de inzet van het meidenwerk enerzijds meiden te empoweren en 
anderzijds vroegtijdig te signaleren of er sprake is van problematiek al 
dan niet in ontwikkeling. Meidenwerk werkt individueel en in 
groepsverband. In groepsverband wordt o.a. de methodiek 
Superwoman ingezet.  
Thema’s die bij het meidenwerk naar voren komen zijn: 

• keuzes maken omtrent toekomstperspectief 

• hoe sta ik in relaties/vriendschappen 

• hoe stel ik mijn grenzen 

• realistisch durven dromen 

• empowerment 

• zelf leren organiseren en verantwoordelijkheid dragen. 

Doel en opdracht: Het uitvoeren van een programma dat gericht is op de ontwikkeling 
van de jonge meiden tot vrouw. Binnen de methodiek wordt er 
voornamelijk ingezet op het weerbaar maken van jonge meiden (die in 
kwetsbare situaties opgroeien). De doelstelling is om door de inzet van 
deze methodiek enerzijds deze meiden te empoweren en anderzijds 
vroegtijdig te signaleren of er sprake is van problematiek al dan niet in 
ontwikkeling zodat zij daarbij geholpen kunnen worden.  

Gepleegde acties: Vanwege de coronamaatregelen hebben er minder activiteiten plaats 

kunnen vinden in het jongerencentrum en ook waren er maar een klein 

aantal meiden die deel hebben genomen aan activiteiten/ 

bijeenkomsten. Er is meer tijd ingezet op individueel contact met deze 

meiden. 

GirlsOnly, wekelijks inloop moment op woensdagen in Talenthouse 
alleen voor meiden. Een kleine kwetsbare groep meiden heeft 
wekelijks Talenthouse mogen bezoeken, dit wel binnen de beperkte 
maatregelen. Normaliter was er mogelijkheid tot inloop voor meiden 
vanaf 12 jaar. Meidenwerk  helpt kwetsbare meiden vanaf 12 jaar bij 
het nadenken over hun toekomst en het stellen van doelen op een 
leuke en laagdrempelige manier. De meiden komen samen, hebben het 
gezellig doen activiteiten en voeren gesprekjes over zichzelf. Meiden 
die in aanmerking komen voor meidenwerk zijn kwetsbaarder dan 
anderen doordat ze er vaak alleen voor staan, niet gesteund worden 
door hun netwerk of zich niet bewust zijn van hun potentiële 
kwetsbaarheid. Meer dan in gemengd jongerenwerk is er binnen 
meidenwerk aandacht voor het zelfbeeld van meisjes, hun seksuele 
bewustwording en hun weerbaarheid. Tijdens de Lockdown is dit een 
kwetsbare groep van ongeveer 5 meiden geweest die deel hebben 
genomen in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar oud. 
Vanaf de meivakantie zijn er veel meiden gestart met werken waardoor 
de meidengroep wat kleiner is geworden. Veel meiden hebben weer 
wat anderen zaken kunnen oppakken buiten school waardoor de 
behoefte aan de meidenclub wat minder was dan voorheen. Samen 
met een vrijwilliger en de meiden zelf een activiteiten programma 
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gemaakt zodat het aansluit op de wensen en behoeften van hen zelf.  
Vanwege de corona maatregelen hebben er in het najaar geen 
activiteiten plaats gevonden. Dit heeft ermee te maken dat tijdens 
corona de meidenclub vaak niet door is kunnen gaan en de vaste groep 
meiden is uitgestroomd, hierdoor heeft er geen vloeiende 
doorstroming van nieuwe meiden kunnen plaatsvinden. Voor de 
meiden club moet er op nieuw werving gedaan worden en dit is 
vanwege de maatregelen niet of nauwelijks mogelijk geweest. Werving 
gebeurd met name door de meiden zelf mond op mond en door op 
school te flyeren en de klassen langs te gaan en jongeren zo mee te 
nemen. Vanwege corona was dit vrijwel niet mogelijk. Er is  daarnaast 
meer tijd ingezet op individueel contact met deze meiden. Veel meiden 
van de oude groep zijn tijdens de algemene inloop van Talenthouse in 
de avond naar ons toe gekomen. 

 
Jeugd aan zet activiteit. Een aantal meiden binnen het meidenwerk 

hebben een activiteit georganiseerd voor andere meiden. De meiden 

hebben een nagelworkshop georganiseerd waarbij ze één jongere uit 

de oudere doelgroep (ambulant jongerenwerk) de workshop is komen 

verzorgen. Zij heeft zelf een beauty salon en staat dicht bij de 

doelgroep. Door middel van Jeugd aan Zet heeft zij materialen kunnen 

aanschaffen en is er in april een leuke nagelworkshop georganiseerd. 

Vier meiden uit de meidengroep hebben deelgenomen aan deze 

activiteit. Twee meiden van de oudere doelgroep hebben de workshop 

verzorgd. 

Talentontwikkeling: Er word tijdens de bijeenkomsten gepraat over 

verschillende  thema’s die de meiden bezighouden. Er word veel 

gepraat over hun leefwereld en hoe zij dingen ervaren. Daarnaast word 

er ook veel op talentontwikkeling ingezet door hun dromen en talenten 

helder te krijgen. De meiden organiseren zelf activiteiten en gaan 

samen opzoek naar de benodigdheden om deze activiteiten te 

realiseren. Zo leren de meiden ook hoe een activiteit georganiseerd 

word en kunnen zij per activiteit hun eigen talent inzetten. Zo zijn er 

regelmatig kook en bak activiteiten geweest waarin de meiden zelf aan 

de slag zijn gegaan. 

Jongereninformatiepunt: Tijdens de bijeenkomsten wordt er veel 

gepraat met de meiden, over allerlei thema’s er is veel spraken van 

informatie uitwisseling en de meiden vragen tips over persoonlijke 

kwesties. Er wordt met name veel gepraat over school, familie, relaties 

werk en toekomst. 

Onderzoeken kansen gezamenlijke activiteiten in de wijk Er is in deze 

periode niet zozeer gekeken naar activiteit in de wijk, de afgelopen 

periode stond vooral in het teken van het opstarten van de activiteit en 

het vormen van een veilige groep. Naar de toekomst toe kan er 

gekeken worden naar gezamenlijke activiteiten in de wijk. 

Behaald effect: • Intensief contact met het Connect College 

• Individuele casussen vanuit het Connect College en vanuit de 
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jongerencentra 

• Meiden hebben binnen jongerencentra en binnen het Connect 
College een meidenwerker om naar toe te gaan met meiden 
gerelateerde problematieken. Zorgt voor meer openheid waardoor 
sneller doorgepakt kan worden wanneer nodig. Meidenwerker 
fungeert als “buddy”.  

Kengetallen:  

Aantal participanten 27 meiden 
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Project: Jongerencoaching  
Doelgroep: Personen tussen de 12 en 27 jaar met problemen op meerdere 

leefgebieden die zelf niet in staat zijn de omslag naar verantwoordelijk 

burgerschap te maken en veelal zorg mijden. 

Projectomschrijving: Sterk aanhoudend asociaal gedrag van enkele jongeren in de Gemeente 

Echt-Susteren leidend tot notoire overlast en criminaliteit, is de aanleiding 

geweest om de problematiek anders aan te pakken. 

Aan risicojongeren die de omslag zelf niet ‘kunnen’ maken en veelal zorg 

mijden wordt een jongerencoach aangehaakt die is gericht op het 

bereiken van concrete doelen bij het oplossen van problemen thuis, op 

school of werk, in de vrije tijd, wonen, geld en dergelijke. 

Bijzonder is het volhardende karakter van het traject. De jongerencoach 

van Menswel volgt en coacht de jongeren (en de contacten met andere 

instellingen) voortdurend. Vooral als het moeilijk wordt en men dreigt het 

bijltje er bij neer te gooien. 

Doel en opdracht: • Een traject Jongerencoaching is geslaagd als de jongere bestaande 

problemen heeft leren oplossen of deze kan hanteren. De jongere 

heeft geleerd zelfstandig keuzes te maken en te functioneren in de 

huidige maatschappij. 

• Daarnaast het stimuleren van de samenwerking tussen alle partners 

betrokken bij jeugdigen.  

Gepleegde acties: • Vanwege corona en de Lockdown is er op een andere manier contact 

gezocht met jongeren, vanwege de maatregelen was fysiek contact 

niet altijd mogelijk geweest en is er daardoor ook meer ingezet op 

digitaal contact. 

• De jongerencoach heeft zeer intensieve contacten onderhouden met 

jongeren.  

• In totaal zijn er 38  jongeren individueel begeleid. 

• De leeftijd van de jongeren bevindt zich hoofdzakelijk tussen de 10-23 

jaar oud. 

• Van de 38 trajecten in dit jaar zijn er 14 afgesloten en 24 trajecten zijn 

nog actief.  

• Bij de jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar is er vanuit de jongeren 

niet direct een hulpvraag. Vanuit ouders of het netwerk wel, wat 

maakt dat om die reden preventief contact wordt onderhouden met 

jongeren om een werkrelatie op te bouwen en om bij te kunnen 

sturen in gedrag. 

• De jongeren tussen 18-23 jaar hebben met name hulpvragen in het 

krijgen van structuur in hun leven, wonen, werk en financiën. 

• Een gemiddeld traject duurt tussen 5-16 maanden. 

• De jongerencoach doet wat nodig is om het welzijn van de jongeren te 

bevorderen. De jongerencoach werkt samen met diverse partners 

(waaronder GroupXL) en trekt bij instanties aan de bel daar waar 

nodig. 

Behaald effect: 37% van de jongeren hebben de hulpverlening positief afgesloten en/of de 

doelen bereikt. 1 traject is vroegtijdig afgebroken. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 38 jongeren (35 jongeren in 2020) 
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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 

Bestuursmodel 

Per 1 september 2021 is de topstructuur van Menswel veranderd. Vanaf deze datum heeft 
Menswel een Raad van Toezicht.  

Samenstelling Raad van Toezicht 

 
Voorzitter  
 Dhr. W. Schmitz, Nieuwstadt  
 
Overige bestuursleden 

• Dhr. W. Hermans,  Echt  

• Mevr. L. Kurstjens-Vrehen, Echt  

• Dhr. J. Pörteners, Susteren 

• Dhr. J. Martens, Nieuwstadt  

• Mw. M. Doggen, Echt  
 

Directeur-bestuurder 

De Raad van Toezicht heeft per 1 september 2021 de heer Jacco Haagmans benoemd als 

directeur-bestuurder. In de statuten en het reglement directeur-bestuurder zijn de taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd. 

Ondernemingsraad (OR): 

• Rick Vechel  

• Jeremy Kreefft 

• Yvonne Damen 
   

Managementteam: 

• Directie: John Vinclair, Paul Horsmans tot 31 augustus, daarna directeur bestuurder Jacco 
Haagmans 

• Sociaal Werk: Terry van der Aa 

• Financiën: Eugenie Mooren  

• Sportaccommodaties en beheer: Roy Kepser 
 
Aantal vrijwilligers 31-12-2021: 178 

 
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 de Spil, Suikerdoossingel, Maasbracht  
 

http://www.menswel.nl/
mailto:info@menswel.nl
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Overige gegevens: 
Kamer van Koophandel nr.: 41067232 
Rabobank rek. nr. 11.31.32.700 (algemeen) 
BTW-nr. ML 0067.48.259.B01 
 


