
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2021 
 
 

Stichting Menswel  
 
 

Gemeente Maasgouw 
  



2 
Jaarverslag Maasgouw 2021 

 
 

Inhoudsopgave: 
 
 

Jeugd- en jongerenwerk blz. 

Jongerenwerk  3 
Combinatiefunctionaris Sport  
Kwaliteitsimpuls Basisonderwijs 11 
Naschoolse- en vakantieactiviteiten 11 
Kids Actief Maasgouw 12 
Nationale Sportweek KAM Sport Special 13 
Verenigingen in actie op school 13 
Decathlon Dikke Banden Race/ go cycling 14 
Lokaal sportakkoord/ Sportplatform Maasgouw 14 
JOGG 14 
Werkgroep Jong Maasgouw 15 
Communicatie 15 
Menswel erkend leerbedrijf 16 
Versterken vrijwilligerswerk  
Maatschappelijke Stage 18 
Mantelzorgondersteuning  
Dag van de mantelzorg 23 
Aanpak eenzaamheid  
Aanpak eenzaamheid 27 
Algemene Gegevens/ Centrale Organisatie  
Menswel een samenwerkingsverband 35 
Missie/doelstelling 35 
Organisatiegegevens 36 
Zakelijke gegevens 36 
Overige gegevens 36 

 
  



3 
Jaarverslag Maasgouw 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongerenwerk 
  



4 
Jaarverslag Maasgouw 2021 

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

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

Doel en opdracht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

• Het stimuleren van verwijzingen naar welzijnsdiensten (“welzijn op re-
cept”).  
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• Formeren van gebiedsgebonden basisteams. Het gaat hier om, waar no-

dig, hergroeperen van de huidige mensen, aangevuld met specialisten 
voor consultatie. 

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

• Ambulant Jongerenwerk; 

• Accommodatiegebonden Jongerenwerk; 

• Preventieve activiteiten; 

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

Gepleegde acties: 

 

Ambulant Jongerenwerk: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorkomen. Dat laatste vergde een enorme inzet. 

 

Heel: 

De open inloop bij de PIA hoeve  is midden in het jaar gestopt omdat de jongeren 

ouder, volwassener en zelfstandiger zijn geworden. Deze missie is geslaagd. Er is 

nog regelmatig proactief contact met de doelgroep opgenomen. Jongeren 

hebben de jongerenwerker benaderd met vragen over werk, opleiding en 

drugsgebruik. We zien de doelgroep in de zomermaanden nog wel bij de sluis in 

Panheel.  

 

De overlast van jongeren van Daelzicht en de Koraalgroep is aanzienlijk. Er is een 

veiligheidsoverleg rondom deze groep gestart waarin het jongerenwerk 

participeert. Er zijn duidelijke actiepunten geformuleerd die in werking zijn gezet. 

Eén daarvan is een extra ontmoetingsavond te starten in de Pia-Hoeve door de 

jongerenwerkers.  De kosten daarvan worden gedeeld door Daelzicht en de 

Koraalgroep.  

De gemeente zorgt voor de betaling van (zo nodig )activiteitenbenodigdheden. 

Door de pandemie heeft het openen van de inloop avond op zich laten wachten, 

maar zal rond april van 2022 van start gaan met 1 avond in de week.   

 

• Individuele begeleiding van jongeren. Circa 13 jongeren hebben in meer of 

mindere mate individuele aandacht genoten van het Jongerenwerk. Hierbij 

valt te denken aan: 

- Hulp bij het zoeken naar werk. 

- Begeleiding naar zorg.  

- Coaching gesprekken. 

- Kleine hulpvragen en/of advies.  

• Informeren, adviseren en horen van buurtbewoners en andere betrokken 

inzake overlastmeldingen. 

• Zichtbare terugloop in het aantal overlastmeldingen.  
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Linne: 

Uit Linne komen nog steeds nauwelijks meldingen binnen. Het Jongerenwerk 

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

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

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

routes. Gedurende de zomer zijn er een aantal meldingen geweest. 

 

• Ongeveer 20 jongeren zijn bereikt door het Ambulant Jongerenwerk. 

• Wekelijks ambulant aanwezig. 

 

Beegden: 

In Beegden is er nauwelijks nog sprake van overlast. Net als andere kernen blijven 

we preventief deze locaties bezoeken om het behaalde resultaat te behouden.  

 

• Ongeveer 10 jongeren zijn bereikt door het Jongerenwerk. 

• Twee Wekelijks Ambulant aanwezig. 

 
Wessem: 

In Wessem komt het jongerenwerk geregeld. Er is met name een jongere die voor 
overlast zorgt., hij trekt jongeren in de omgeving vaak hierin mee. In begin van 
2021 is er veel gebeurd met betrekking tot de coronamaatregels. In de zomer is 
gepoogd om voor de jongeren iets neer te zetten, in de vorm van een eigen 
keet/JOP. Het ging dit niet door vanwege een kleine opkomst van de jongeren. Er 
wordt nu (begin 2022) echter gekeken om dit weer op te pakken. De jongeren van 
Wessem gaan overigens ook om met de jongeren uit Ittervoort. 
 

• In totaal hebben we het over een groep tussen de 10-20 jongeren. 

 
Maasbracht: 

In Maasbracht is de Spil geopend op de donderdagen voor de jongeren uit 
Maasbracht. De groep die hierop af komt is al een tijd in beeld. De bedoeling was 
de doelgroep te verbreden, zodat er gedurende de winter en de lente meerdere 
jongeren op af zouden komen. De doelgroep is begonnen door een aantal 
jongeren die richting het crimineel pad leken op te gaan. De situatie voor nu is 
dat de groep uit elkaar is gevallen en de jongeren individueel hun leven oppakken 
met werk/school. Op straat is het rustig, mede door de inzet van jongerenwerk. 
Een vrijwilliger draait mede het jongerencentrum, de jongeren reageren hier 
positief op. Voor nu komen er tussen de 5-10 jongeren naar de inloop. Tijdens de 
lockdown is de inloop gesloten geweest. 
 

De overlastmeldingen betreffende de jongeren die hangen bij de sporthal, zijn 
afgenomen.  
 

Verder zijn er door het jongerenwerk in 2020 een groep jongeren uit Echt-

Susteren en Maasbracht geactiveerd tot positieve daginvulling en gezond leven 

middels voetballen bij de voetbalclub MBC Maasgracht. De jongerenwerker uit 

Echt-Susteren coacht het team zowel voetbaltechnisch als individueel. Effect 

hiervan is dat meerdere jongeren hun leven gezonder en evenwichtiger zijn gaan 

inrichten waardoor problemen zijn verdwenen en dat zij op een ongedwongen 

manier bijstand krijgen van een jongerenwerker zodat problemen worden 

voorkomen. 
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Ongeveer 33 jongeren bereikt door het Jongerenwerk. 

• Wekelijks ambulant aanwezig. 

•  Veel overlastmeldingen. 

 

Ohé en Laak: 

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

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

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

aanwezige jeugd. 

• Maandelijks ambulant bezocht. 

• Geen overlastmeldingen. 

 

Thorn: 

In Thorn wordt er in de zomer regelmatig overlast gemeld bij de basisschool. Jon-

gerenwerk neemt de plek mee in de ronde en heeft korte lijnen met politie be-

treffende deze plek. 

 
Stevensweert: 

Er is een jongere waar het jongerenwerk regelmatig contact mee heeft. Deze jon-

gere was tevens betrokken bij de groep uit Maasbracht. 

 

Preventieve activiteiten: 

 

JONG Maasgouw overleg: 

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

met partners ons gezamenlijk kunnen inzetten voor jongeren en waar krachten 

gebundeld kunnen worden.  

 

Veiligheidshuis: 

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

Veiligheidshuis, jongerenwerk wordt nauw betrokken bij deze overleggen. 

Betrokken bij 13 RTO’s 

 

Preventieoverleg Jeugd: 

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

preventieoverleg jeugd waarvan de Gemeente optreed als voorzitter.   

 

Brugtas Project: 

In 2021 is er geen brugtasproject uitgevoerd i.v.m. corona. 

 

ZIP Jeugd JSP: 

Er hebben nauwlijks werkzaamheden plaatsgevonden voor het JSP Maasgouw. 

Corona maakte het onmogelijk om een fysieke locatie te openen. De aandacht is 

naar de begeleiding van jongeren en contacten met Prokino gegaan. 

 

Prokino: 

Er is een samenwerking gezocht tussen jongerenwerk, Prokino en de preventie-
werkers van VVG Vincent van Gogh om signalen rondom alcohol en drugs op te 
pakken voor zowel de jongeren van Prokino als de jongeren die buiten op straat 
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worden gezien. De jongerenwerker is op de groepen aanwezig geweest om jon-
geren preventief te leren kennen bij de zorggroepen alsook het schippersinter-
naat.  De jongerenwerker is ook aangesloten bij eetmomenten en groepsgesprek-
ken en heeft zowel de jongeren als leiding kunnen voorzien van tips. 
 

Preventieoverleg Jeugd Midden-Limburg 

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

Jongerenwerk op school 

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 ge-

sprekken gevoerd. Het jongerenwerk werkt nauw samen met het Connect 

College, wordt actief betrokken bij problemen en individuen waar zorgen om 

zijn. Het jongerenwerk heeft de mogelijkheid om jongeren uit de lessen op te 

pikken om er individueel motiverende gesprekken mee te voeren.  

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

conrector over individuen die worden begeleidt door het Jongerenwerk. 

• Diverse overleggen gevoerd met Leerplicht. 

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

en andere alledaagse thema´s over zaken die zich hebben voorgedaan waar-

onder ook Corona en wat dit met jongeren doet. 

• Lessenreeks aangeboden voor 1e en 2e jaar leerlingen in de Talenttijd lessen. 

Lessen hebben de focus op talentontwikkeling van de meiden.  

• De contactmomenten vinden zowel plaats binnen schooltijden als daarbui-

ten. Met name buiten schooltijd wordt veel contact onderhouden via Social 

Media. 

• De samenwerking met het Connect College is geïntensiveerd op diverse vlak-

ken. Te beginnen bij de kennismaking van de nieuwe brugklassers, waarbij 

jongerenwerk aanwezig is bij klassen kennismaking dag en het schoolkamp. 

Het effect is dat het jongerenwerk geen onbekende partij is voor de scholie-

ren 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. 

 

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

meerderjarigheid'. In aanloop van de pilot heeft Menswel de kar getrokken om de 

pilot uit te werken. Uiteindelijk is AMW-ML als penvoerder geworden. In 

september is de pilot officieel gestart.  

 

Individuele coaching  

 

Er zijn 3 individuele trajecten gestart, 2 casussen van ambulant werk en 1 via het 

Connect College bij het jongerenwerk terecht gekomen.  

Aandachtspunten 
2022: 

 

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

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

het basisonderwijs. 

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

• Opbouw Pia-Hoeve voor de cliënten van Sint-Anna en Daalzicht 

• Heropening van jongeren inloopavond in de Spil. 

• Focus op integraal werken.  

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

meerderjarigheid' 

• ZIP jeugd: voorbereiding JSP. 
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Combinatiefunctie Sport 
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Project: Kwaliteitsimpuls basisonderwijs 
Doelgroep: Basisscholen en hun leerlingen en leerkrachten 

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

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

sen 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. 

Gepleegde acties: • Jaarplanning gemaakt voor het bewegingsonderwijs. 

• Inzet lessen bewegingsonderwijs en coaching (zie schema beneden)  

• Themalessen i.s.m. verenigingen badminton, volleybal. 

• Onderhouden van contacten met de basisscholen om zo goed moge-

lijk af te stemmen op de wensen en mogelijkheden van de scholen in 

combinatie met sportstimuleringsprojecten vanuit het werkveld en 

Menswel. 

• Organisatie ondersteuning bij de Koningsspelen.  

• Week van de opvoeding afgelast vanwege Corona  

• Gymlessen op de speelplaats omdat de accommodaties gesloten zijn 

vanwege corona. 

Behaald effect: Kwaliteitsbijdrage voor het bewegingsonderwijs. Leerkrachten zijn beter 
toegerust in het verzorgen van bewegingsonderwijs afgestemd op de 
methode en schoolwerkplan. 

Kengetallen:  

Aantal participanten 8 basisscholen 

Aantal contactmomenten 560  lesuren (excl. Voorbereiding, reistijd en extra inzet e.d.) i.v.m. corona 
zijn niet alle lessen door kunnen gaan. 

Basisscholen Dagen  Tijdstip 

t Breerke Maandag  8.45-11.45u  

De Maasparel Vrijdag. 13.15-14.35u of 10.15-11.45u 

St. Medardus Woensdag  11.00-12.15u 

De Toermalijn  Dinsdag  8.45-10.15u  of / 12.45-14.15u 

De Triangel Donderdag  12.30-14.30u 

St. Martinus Maandag 13.00-15.00u 1x per 2 weken  

De Sleye Dinsdag 12.30-14.30u 

Koningsspil Woensdag  8.30-10.00u 

 
Project: Naschoolse- en vakantieactiviteiten  
Doelgroep: Basisschoolkinderen 

Basisschoolkinderen en ouders /verzorgers  

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

Doel en opdracht: Het uitgangspunt is kennismaking met een breed sport- en 
beweegaanbod en het stimuleren van een gezonde actieve leefstijl. 
Belangrijk hierbij is plezier, sociaal contact, laagdrempelige activiteiten en 
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veel actie. 

Gepleegde acties: • Kies voor sport 6 januari afgelast 

• Lockdown games 

• Carnavalsvakantie sport en spel 17 februari Breerpark 

• 22 september Nationale Sportweek activiteit in Wessem  

• 10 juni Buitenspeeldag Breerke  

• Zomeractiviteiten vissen Maasbracht en jeugdzeilen Thorn 

• Springspektakel 25 oktober  

• Kerstactiviteit afgelast Corona  

Behaald effect Sportstimulering en bevorderen van een gezonde leefstijl. 

Kengetallen:  

Aantal participanten Kies voor Sport 6 januari Heel afgelast Corona 
Lockdown games ronde 1 / 6 activiteiten / 138 deelnemers  
Lockdown games ronde 2 / 6 activiteiten / 153 deelnemers 
Lockdown games ronde 3 / 6 activiteiten / 114 deelnemers 
Lockdown games ronde 4 / 6 activiteiten / 87 deelnemers 
Lockdown games ronde 5 / 2 activiteiten / 15 deelnemers 
Totaal 6x afgelast i.v.m. weer 
Carnavalsvakantie sport en spel groep 3-8 33 deelnemers 
Carnavalsvakantie sport en spel groep 1-2 33 deelnemers 
Nationale Sportweek activiteit in Wessem 15 deelnemers  
Buitenspeeldag 50 deelnemers  
Zomeractiviteiten Jeugdzeilen 24 en vissen14 deelnemers 
Springspektakel 90 aanmeldingen  
Kerstactiviteit afgelast corona 

 

Project: Kids Actief Maasgouw (KAM) 
Doelgroep: Basisschoolkinderen 

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

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

Gepleegde acties sport:  • Coördinatie en organisatie Kids Actief Maasgouw 

3x Samenstellen nieuwsbrief voor de ouders 
Sport- cultuuractiviteiten  
Alle onderstaande activiteiten zijn 4(3) bijeenkomsten van 16.00-17.00 uur: 

• Ronde 1 maart -april: Drukken; Online Prutsers &pechvogels; 
Spellenmix; circusartiest worden; Online muziek escape roomklim-
klauter 

• Ronde 2 juni – juli Theater voor groep 4; Muziekregenboog; Prutsers en 
pechvogel; Bootcamp en zelfverdediging; balsport wedstrijdjes; 
Kabouter gym avontuur; Kanjam/Frisbee en golf; Krokodillenspeurtocht. 

• Ronde 3 oktober-december; grrrriezelen; Creatieve workshop 2x ; 
Ukelele spelen 2 x ; Dansworkshop; Tijdmachine en Maasolympics  

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



13 
Jaarverslag Maasgouw 2021 

 
Project: Nationale Sportweek KAM Sport Special  

Doelgroep: Groep 1 t/m groep 8 

Projectomschrijving: Tijdens Nationale Sportweek van 17 t/m 26 september kunnen kinderen 

deelnemen aan de gratis proefles of kennismakingsles bij sportverenigin-

gen /sportaanbieders.  

Doel en opdracht: • 2e uitgave van de KAM Sport Special 

• Laagdrempelig aanbod om een gratis proefles aan te bieden bij (favo-

riete, nieuwe) sport. 

Gepleegde acties: Informatie verzamelen, verspreiden KAM Sport Special nieuwsbrief. 

Evaluatie sportverenigingen /sportaanbieders. 

Behaald effect: Nationale Sportweek Special i.s.m. 18 verenigen/sportaanbieders:  
BC Maasdroppers, HV LimMid, LTV Park E9 samen met TTA tennisschool, 
Anytime fitness, GV Heel 3n Fysio+,MBC 13, Atalanta, lumpinigym, TC 
Linne, VC Limac, VV linne, Gympoint,Dance Center Vision, VC 
Maasdaal,TV Westa, VV Hebes, Thorner zeilclub en Reddingsbrigade Echt.  

Kengetallen:  

Aantal participanten Ken-

getallen: 

18 verenigingen/sportaanbieders hebben deelgenomen. 

Aanmeldingen bij de clubs variëren van 0 tot 5 kinderen. 

Verenigingen hebben aangegeven volgend jaar weer mee te willen doen. 

Aantal bijeenkomsten 1 of 2 proeflessen bij de clubs 

 
Project: Verenigingen in actie op school 
Doelgroep: Basisschoolkinderen 

Projectomschrijving: Verenigingen actief op de scholen 

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

Gepleegde acties: Door corona was het bijna niet mogelijk verenigingen te betrekken in de 

gymlessen van de scholen 

Behaald effect Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs. Kennismaking met verschillende 
sporten waarbij vaardigheden worden geoefend,  middels een speels 
passend programma. 

Kengetallen:  

Aantal participanten  - 

 
 
 
 

Kengetallen:  

Aantal participanten KAM 
activiteiten  

15 

Aantal bijeenkomsten sport 
/ Cultuur activiteiten 
Aantal deelnemers 

Vanwege Corona zijn een aantal activiteiten afgelast. 
183 deelnemers 
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Project: Decathlon Dikke Banden Race / go cycling 

Doelgroep: Basisschoolkinderen  

Projectomschrijving: Deze activiteit wordt georganiseerd op de basisschool in samenwerking 

met Wielerclub Midden Limburg. 

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

sisonderwijs waarbij theorie wordt gekoppeld aan de praktijk. Stimuleren 

van deelname aan de Decatlon Dikke Bandenrace op 29 maart in Maas-

bracht  

Gepleegde acties: • Behoefte peiling bij de basisscholen.  

• 2 x fietsclinic op het schoolplein. scholen: ’t Breerke , Toermalijn en 

Triangel  

• Ondersteuning / promotie Decathlon Dikke Banden Race. 

Behaald effect: Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs. Kinderen worden enthousiast ge-

maakt voor de wielersport middels fietsvaardigheden en zorgt voor meer 

veiligheidsbesef. Niet doorgegaan vanwege corona 

Kengetallen:  

Aantal participanten afgelast corona  

Aantal bijeenkomsten afgelast corona 

 
Project: Lokaal Sportakkoord / Sportplatform Maasgouw 
Doelgroep: Bestuurders sportverenigingen en andere sportaanbieders en 

geïnteresseerden.  

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

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

Gepleegde acties: • Overleg sportplatform lokaal sportakkoord 

Behaald effect: Bespreekbaar maken onderwerp binnen verenigingen, informatie 
verstrekken, praktische tips, behandelen lokale vragen en de vereniging 
ondersteunen in de praktijk.   

Kengetallen:  

Aantal participanten 7 Sportplatform 

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

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

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

Gepleegde acties: 2 x per jaar overleg hoofdwerkgroep JOGG Maasgouw 

• Samenwerking/verbinding JOGG basisscholen bevorderen 
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• Van 16 t/m 20 maart organiseert JOGG i.s.m. combinatiefunctionaris 

de Week voor de gezonde jeugd. Tijdens deze week stimuleren we ge-

zond eten, drinken, meer bewegen en goed slapen nog eens extra. 

• In deze week ontvangen alle basisscholen in de gemeente Maasgouw 

een JOGG-pakket, met daarin o.a. korte beweegopdrachtjes, een groot 

springtouw & stoepkrijt. Afgelast vanwege corona. 

Kengetallen:  

Aantal participanten  - 

 
Project Werkgroep Jong Maasgouw 

Doelgroep: JONG Maasgouw 

Projectomschrijving: Samen met professionele partners, inwoners en vrijwilligersorganisaties, 
gaat de gemeente Maasgouw op weg naar positieve gezondheid. De in 
2019 opgerichte werkgroep Jeugd Op Nieuwe Gedachten (JONG) Maas-
gouw levert hieraan graag een bijdrage. JONG Maasgouw heeft als doel 
om het preventief aanbod voor jongeren van 10 tot 18 jaar binnen de ge-
meente Maasgouw in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen. Posi-
tieve Gezondheid en lokaal maatwerk staan hierbij centraal. De werk-
groep bestaat uit: CJG Midden-Limburg, Vincent van Gogh, Menswel, 
Halt, JOGG Maasgouw, gemeente Maasgouw en GGD Limburg-Noord. 
Het aanbod is gericht op jongeren, ouders/verzorgers en verenigingen.  

Doel en opdracht: Signalen, cijfers en trends verzamelen vanuit ieders eigen expertise. Deze 

zullen bij het volgende overleg gebundeld worden. We kijken voor nu 

naar leeftijden 0-18 jaar. Cijfers in kaart brengen. Herkennen we dit in de 

praktijk? Cijfers uit de GGD monitor op Gemeenteniveau zullen pas me-

dio oktober beschikbaar zijn. Deze zijn belangrijk en zullen dan toege-

voegd worden aan het plaatje dat we nu maken. Wens van dit platform: 

Hoe ziet jeugd in Maasgouw eruit. Wat zijn aandachtspunten en verbin-

dingen leggen. Concrete doelstelling kunnen we pas formuleren als we 

bovenstaande gegevens compleet hebben. Dit  geld ook voor de leeftijds-

categorie waarop we ons willen richten. Dan tevens korte- en lange ter-

mijndoelstellingen formuleren. 

Gepleegde acties: Deelname werkgroep JONG Maasgouw 
project Jeugd aan zet!  
Archery tag activiteiten VC Maasdal 2x en MBC 13. 

Behaald effect: Samen op weg naar een positieve gezondheid JONG Maasgouw. Huidig 

aanbod bekijken wat zijn sterke en zwakke punten. Wat doen we al/wat 

kunnen we doen. Er komt een onderzoek wat heeft de jeugd van Maas-

gouw nodig.  

Kerngetallen:  

Aantal participanten 8  25/ 12 / 25 deelnemers 

 
Project: Communicatie combinatiefunctionaris sport & Cultuur 
Doelgroep: Basisscholen, sportaanbieders, BSO en andere geïnteresseerden.  

Projectomschrijving: Communicatie naar doelgroep en achterban 

Doel en opdracht: Achterban informeren en inspireren door de combinatiefunctionaris 
Sport. 
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Gepleegde acties: • 2x per jaar nieuwsbrief Combinatiefunctionaris Sport & Cultuur ge-

meente Maasgouw 

• Facebook pagina Combinatiefunctionaris Sport  

• Flyers / Posters op de scholen en sport locaties 

• Artikelen in lokale en regionale bladen en websites. 

• Banner beweegactiviteiten Maasgouw 

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

 
Project: Menswel Welzijn erkend leerbedrijf 

Doelgroep: Stagiaires CIOS 

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

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

Gepleegde acties: • Inzet CIOS stagiaires 

• Stagebegeleiding 

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

noemde 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 stagiai-

res en stagevormen te begeleiden c.q. in goede banen te leiden 

Kengetallen:  

Aantal participanten  3 stagiaires wekelijks, inzet stagiaires voor eenmalige projecten. 
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Maatschappelijke stage 
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Project: Maatschappelijke Stage   
Doelgroep: Derdejaars HAVO-VWO leerlingen van het Connect College (later te noemen 

CCE)  en HAVO-VWO leerlingen van Sint Ursula.  

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

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

onderdeel van het lesprogramma en derhalve een verplicht schoolonderdeel 

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

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

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

jaar, inclusief de zomervakantie.  

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

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

telzorg) en mogen als beloning mee op schoolreisje aan het einde van het jaar. 

Dit is een stimulans voor alle leerlingen die iets extra’s willen doen voor de sa-

menleving.  

Doel en opdracht: • 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, leer-

lingen 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 stagever-

plichting laten vervallen.  

• Gezien de ruime minderheid in het aantal plaatsingen hebben de beroeps-

krachten 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. 

• In afstemming met het Connect College zijn de MAS beroepskrachten vanuit 

Menswel gestart met het ontwikkelen van een alternatieve maatschappe-

lijke stage opdracht. De ontwikkeling daarvan was arbeidsintensief. 
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• De opdracht bracht ondanks het wegvallen van verschillende plekken toch 

een extra mogelijkheid om stage te kunnen lopen. De uitgewerkte stage op-

drachten die bedoeld waren als keuze voor de studenten werden vormgege-

ven 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 ontwik-

keld. 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 presenta-

tie over de maatschappelijke stage (en bijhorende geldende coronamaatre-

gelen). 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 kij-

ken 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 be-

roepskracht waar nodig contact met de student en stageplek rondom het 

verdere verloop en afronding van de stage. 

• Door Coronamaatregelen hebben er geen MAS activiteiten plaatsgevonden 

vanuit St. Ursula. De jaarlijkse Mantelzorgdag is ook dit jaar anders 

ingevuld, waarbij vrijwillige hulp niet nodig was. 

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 mo-
gelijke beloftes van zowel leerlingen als stagebieders gedurende deze onze-
kere 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 maatschappe-
lijke betrokkenheid van jongeren zo hoog mogelijk te houden als kan. Hope-
lijk 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 stageplek-
ken werd er verder gekeken welke plekken mogelijk een stage zouden kun-
nen bieden. Er werd contact gelegd met ‘nieuwe plekken’ in de vorm van 
verschillende buurtinitiatieven, culturele activiteiten en mantelzorg. On-
danks dat er nu nog maar enkele studenten terecht konden, zijn er wel voor 
de toekomst nieuwe contacten opgebouwd.  

Kengetallen:  

Aantal overlegmomen-

ten 

Een extra beroepskracht van CCE kwam erbij om het team vanuit CCE te verster-

ken. Er zijn nu in totaal 4 beroepskrachten bij de MAS betrokken. 
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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 ontwikkelin-
gen Covid 19. Wekelijks spreekuur met leerlingen op het CCE. Tijdens de slui-
tingsperiode van de school werd er telefonisch en per mail contact met de leer-
lingen gehouden. 

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

• 33 leerlingen uit Maasgouw hebben een maatschappelijke stage afgerond. 

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 veilig-

heidsoverwegingen. 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 

Stevensweert 5  6 11   5 11 

Wessem         

Heel         

Panheel         

Thorn         

Beegden         

Gemeente 
Roerdalen  

   
   

 

Elders   6 6   7 13 
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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 Maatschappe-
lijke Stage sprake is van activiteiten op basis van een schooljaar. Dit loopt niet parallel met het kalenderjaar, 
waardoor cijfers per triaal vertekend kunnen zijn . 
 

Vanuit scholengemeenschap St. Ursula hebben 0 leerlingen hun medewerking verleend aan de Dag van de 
mantelzorg wegens Coronabeperkingen. 
  



22 
Jaarverslag Maasgouw 2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantelzorgondersteuning 
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Project: Dag van de Mantelzorg   
Doelgroep: Mantelzorgers 

Projectomschrijving: Ook voor dit jaar 2021 gooide het Coronavirus weer roet in het eten voor wat 

betreft de activiteiten rondom Dag van de Mantelzorg (DMZ). Daar waar voor 

het coronatijdperk een volledig dag dan wel een dagdeel werd georganiseerd, 

in het teken van enerzijds waardering van de mantelzorger en waarbij ander-

zijds de ontmoeting van mantelzorgers onderling centraal stond, bleek dat dit 

jaar opnieuw in een vroeg stadium niet haalbaar en wenselijk. 

In de eerste aanloop naar de dag in november, kwam reeds bij een overleg in 

mei ter sprake dat de situatie zodanig was, dat het doorgaan van groepsactivi-

teiten - ook in november nog- een grote onzekerheid met zich mee bracht. 

Daarbij golden uiteraard de landelijke en lokale maatregelen, maar zeker ook 

het gevoel wat bij deelnemers aan de activiteiten heerste. Veelal ging de onze-

kerheid rondom het virus bij de vaak oudere mantelzorgers gepaard met angst 

en enige terughoudendheid. Dit laatste mede gelet op de zorg voor hun toever-

trouwde mensen met kwetsbare gezondheid. 

Een en ander leidde er toe dat werd besloten ook dit jaar jammer genoeg af te 

moeten zien van een of meerdere centrale groepsactiviteit(en).  

In datzelfde overleg werden alternatieven besproken en werden de positieve 

ervaringen met de ‘Bloemenactie’ van afgelopen jaar meegenomen. Het 

maakte dat uiteindelijk de knoop werd door gehakt en dat er andermaal geko-

zen werd voor een bloemenactie als meest passende blijk van waardering, bin-

nen de gegeven mogelijkheden. 

Voor wat betreft de Wenskaarten actie die vorig jaar ook onderdeel uitmaakte 

van de activiteiten rond de DMZ is besloten deze niet te herhalen. Er was on-

duidelijk wat de resultaten van de actie geweest zijn en de opzet bleek redelijk 

arbeidsintensief te zijn 

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

Gepleegde acties: De Bloemenactie 

Een neutraal presentje dat op ieders goedkeuring zou kunnen rekenen, werd 

het uitgangspunt bij nadenken over de actie rondom de DMZ. Daarbij passeer-

den diverse voorstellen de revue, maar bleek uiteindelijk een bloemetje toch de 

meest passende optie. Zoals gezegd waren de positieve reacties van vorig jaar 

daarbij een belangrijk argument. 

Opnieuw werd afgesproken dat Menswel de organisatie van de actie in handen 

zou nemen en dat het gedeelte van de kaartjes en de publiciteit rondom de ac-

tie in handen zou zijn van de afdeling Communicatie van de gemeente. 

Voorbereiding 

Budgettair uitgangspunt van de actie was een vergelijkbaar, individueel te be-

steden bedrag als vorig jaar. Dat wil zeggen dat we uit konden gaan van een be-

drag per boeket van € 10 - €12. Dit bleek voor de meeste deelnemende bloe-

misten geen probleem, al werd er wel door regelmatig aangegeven dat het 

budget gelet op de gestegen bloemenprijzen aan de krappe kant was. Deson-

danks zeiden de benaderde lokale bloemisten op een uitzondering na toe en 

hielden zich, met enkele nuanceringen binnen het gevraagde budget. Voor de 
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zaak die afhaakte werd binnen de gemeentegrens een passend alternatief ge-

vonden. Bovenop de kosten van de boeketten werden door enkele zaken de be-

zorgkosten voor de boeketten in rekening gebracht. Drie zaken zagen in het ka-

der van het doel van de actie af van het berekenen van bezorgkosten. 

Er werd besloten dat dit jaar niet enkel de in de gemeente Maasgouw woon-

achtige mantelzorgers maar ook de buiten de gemeente woonachtige mantel-

zorgers voor een bedankje in aanmerking kwamen. In totaal ging het om onge-

veer 70 bezorgadressen, verspreid over het hele land. Enkele buurgemeenten 

van Maasgouw waren relatief fors vertegenwoordigd. Hiervoor is gezocht naar 

de bezorging door een lokale bloemist om de kosten van online bestellingen 

enigszins te drukken. De resterende ruim 30 boeketten zijn via een internetser-

vice bezorgd. 

In de aanloop naar de actie werden reeds in juli contacten gelegd met de bloe-

mistenzaken. Mede door de positieve ervaringen in afgelopen jaar stond men 

met een korte introductie graag open opnieuw de medewerking te verlenen. 

De afspraken werden gaande weg in oktober verder ingevuld en uiteindelijk 

ontving men ( inmiddels ook de zaken buiten Maasgouw) ruim een week voor 

bezorgdag 10 november de adreslijst, wenskaartjes en uiteindelijke aantallen 

boeketten. Dit proces verliep zonder problemen. Alle betrokken zaken waren 

hiermee naar eigen zeggen voldoende geïnformeerd en gereed voor de uitvoe-

ring. Over het algemeen wist men de opdracht zeer te waarderen. 

De Internetservice werd na een vergelijking gekozen en de administratieve af-

handeling hiervan verliep goed. 

De hele operatie omvatte uiteindelijk ruim 710 mantelzorgers. In totaal werden 

650 boeketten aan de deur bezorgd, waarbij per adres slechts één boeket werd 

afgegeven. 

Uitvoering 

De bezorging van de boeketten verliep soepel. De dag vóór de bezorgdag is er 

met alle zaken contact geweest over eventuele onduidelijkheden en is de deel-

nemende zaken succes gewenst met de logistieke operatie.  

Een belronde daags na de 10e leverde louter positieve reacties op. De adressen 

leverden haast geen enkele onduidelijkheid op en het werd zeer gewaardeerd 

dat de postcodes oplopend waren, waardoor geen kriskras route ontstond. Ui-

teraard trof men een aantal gesloten deuren aan tijdens de route, maar hier 

werd een passende oplossing voor bedacht: hernieuwd aanbieden, een afhaal-

bericht dan wel afgeven bij de buren. De bezorgers geven ons verder terug op-

nieuw veel blij verraste en positieve reacties te hebben ontvangen. 

Er kwamen slechts twee vragen/kritische noten terug van mensen m.b.t. de ac-

tie. Voor het overige vooral bedankjes en positieve berichten. Ook de reacties 

op de reportage op ML5 en social media leverde een groot aantal views en be-

dankjes op. 

Inmiddels zijn volgens afspraak de facturen naar Menswel gestuurd en vervol-

gens doorgeleid naar de gemeente. 

Kosten 

De totale kosten van de actie lagen dit jaar hoger dan vorig jaar. Dit is enerzijds 

vanwege de iets hogere prijs voor de boeketten die doorsnee werd besteld 
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(€11,- tegen €10). Verder werden er fors meer boeketten bezorgd, waarbij er 

ook nog een sprake was van een sowieso al duurdere bezorging op locatie bui-

ten de gemeente. 

Zoals uit de begroting en realisatie blijkt is er echter getracht ook dit jaar de 

kosten voor de gemeente binnen de gestelde wensen en eisen zo laag mogelijk 

te houden. Door goede afspraken en prettige medewerking van de deelne-

mende ondernemers is dit ook gelukt. 

Samenvattend 

De bloemenactie als waarderingsinstrument voor de in gemeente Maasgouw 

geregistreerde mantelzorgers bleek opnieuw een succes. Binnen de haalbare 

kaders van de COVID-bepalingen bleek dit een prima alternatief voor de eer-

dere opzet met een ontspannende en culinaire samenkomst van de Mantelzor-

gers. Die laatste vorm blijft natuurlijk gewenst en hopelijk is die in de toekomst 

weer in ere te herstellen omdat een van de belangrijkste doelen van de Dag van 

de Mantelzorg zijnde ontmoeten en ervaringen uitwisselen in de bloemenactie 

ontbreekt. 

Afgaande op de positieve reacties van de Mantelzorgers was de bloemenactie 

van de gemeente echter wederom een schot in de roos. Mooi te zien dat het 

initiatief ook breder gedragen wordt, getuige de meewerkende houding van de 

benaderde bloemenzaken. 

De samenwerking van de organisatie met betrokken partijen (beleidsmedewer-

ker, afdeling communicatie en de mantelzorgconsulenten) verliep ook prima. 

De huidige opzet is aanmerkelijk minder arbeidsintensief qua organisatie dan 

de eerdere opzet van een geheel verzorgde activiteitendag. Waar bij die activi-

teitendag de begrote inzet van uren veelal te kort schoot, blijkt die voor de hui-

dige aanpak ruim voldoende. 

Behaald effect: • Zie hierboven bij samenvattend 

Kengetallen:  

Aantal deelnemers 710 mantelzorgers. In totaal werden 650 boeketten aan de deur bezorgd, waar-

bij per adres slechts één boeket werd afgegeven. 

Aantal bijeenkomsten Nvt i.v.m. koerswijziging Corona 

Aantal vrijwilligers Nvt i.v.m. koerswijziging Corona 
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Project: Aanpak Eenzaamheid 
Projectomschrijving: Het gevoel van Eenzaamheid kent twee varianten: emotionele eenzaamheid en 

sociaal isolement. Onze inzet richt zich op de aanpak van sociaal isolement en het 
onder de aandacht brengen van emotionele eenzaamheid. 
 
Het verkleinen van sociaal isolement is niet alleen afhankelijk van aanwezigheid 
van voldoende activiteiten. Mensen met eenzaamheidsgevoelens hebben vaak 
een negatief zelfbeeld, trekken zich terug, interpreteren sociale informatie op een 
negatieve manier, trekken zich daarna nog verder terug; waardoor de drempel 
om deel te nemen aan activiteiten erg hoog is. Het doorbreken van eenzaamheid 
is een complexe materie. 
 
De opdracht was door het organiseren van een expertisemeeting en 
netwerkversterking het onderwerp bespreekbaar te maken. Door de 
coronapandemie, was het niet mogelijk een expertisemeeting te organiseren. In 
overleg is er gekozen voor een kleinschalige benadering.   
Menswel heeft contact gezocht met bestaande clubs (voor alle leeftijden), 
verenigingen, mantelzorgers, informele zorg, hulpgroepen en professionals 
werkzaam in het sociale domein, om deze sensitief te maken van dit fenomeen 
door het in gesprek gaan met de verschillende gesprekpartners. Dit gebeurde 
voornamelijk telefonisch en via de mail.  
 
De inhoud is gestoeld op dieper inzoomen op het onderwerp, wat zijn werkzame 
factoren, het bewust maken van hun eigen schroom en/of weerstand en hen te 
inspireren om eenzaamheid op te pakken.  
 
De missie en expertise van Menswel is mensen te helpen samenwerken en op 
eigen benen te staan. 
De sociaal werker verknoopt mensen, initiatieven en kennis met elkaar, zodat 
andere gestimuleerd en geactiveerd worden om zaken op te pakken. 
De sociaal werker zal nauw contact zoeken met informele partijen, 
netwerkpartners, leden van het Sociaal Wijkteam, de Kernenregiseur en andere 
belangrijke spelers op het preventieve veld bij de ontwikkeling van de 
expertmeetings. 
 
Tijdens het vergaren van aanwezige kennis in Maasgouw onderzoekt Menswel de 
knelpunten waar burgers en spelers op het sociaal domein, voor het wegnemen 
van eenzaamheid, tegen aan lopen. Er volgt een advies uit die 
aanknopingspunten voor mogelijke vervolgstappen in latere jaren.  

Doel en opdracht: 

 

 

Inzet op de volgende onderdelen: 

• Op kleine schaal bespreekbaar maken en informeren van de verschillende 
partijen.  

• Netwerkversterking 

Gepleegde acties: 

 

Digitaal Koffieheukske 

In januari 2021 was de coronapandemie nog in volle gang. Samen met collega’s 

van Menswel en een medewerkster van Bibliocenter, is er een digitaal koffie-

heukske georganiseerd voor inwoners van Maasgouw. Om op deze manier de 

burgers een mogelijkheid te bieden vanuit thuis via MS teams elkaar te ontmoe-

ten en samen een kopje koffie te drinken. Burgerinitiatieven zijn benaderd en ge-

informeerd, hun leden te vragen of ze mee wilde doen. Hulp aangeboden als 

men niet digitaal vaardig was. Gedurende het jaar werd er één keer per week 
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met een klein groepje vrijwilligers en enkele deelnemers digitaal “koffie gedron-

ken” Een enkele keer werd er door een vrijwilliger hulp geboden met inloggen.  

Daarnaast lag er voor besturen en vrijwilligers van de burgerinitiatieven  het aan-

bod om digitaal kennis te maken en te bespreken wat we voor elkaar konden be-

tekenen. Verder het aanbod om digitaal een workshop te volgen over eenzaam-

heid en/ of het waardevolle gesprek. 

Conclusie: Zowel besturen, vrijwilligers alsook burgers blijken vaak niet of weinig 

digitaal vaardig, of hebben geen behoefte, zelfs weerstand tegen digitaal verkeer. 

Er hebben drie besturen van burgerinitiatieven en een werkgroep gebruik ge-

maakt van de mogelijkheid om digitaal kennis te maken/ te vergaderen en even-

tuele mogelijkheden te bespreken. Er heeft geen enkele groep gekozen voor een 

digitale workshop of kennismaking met vrijwilligers en het bespreken van het on-

derwerp eenzaamheid via MS Teams. Men kiest ervoor om na de pandemie nog-

maals te bespreken of er behoefte is aan een kennismaking en/of een workshop. 

Hieruit is het idee ontstaan een handleiding te schrijven voor kinderen om samen 

met opa en oma te oefenen op een tablet of laptop. En de scholen te benaderen 

om een project te starten met behulp van de handleiding om jong en oud te ver-

binden en elkaar te helpen. (Deze handleiding is nog in de maak) 

Workshops in samenwerking met AMW. 

• Tijdens de week tegen eenzaamheid laatste week september/ begin oktober, 

werd er door AMW een e-learning aangeboden over eenzaamheid.  Burger-

initiatieven e.a. gegadigden geïnformeerd over deze mogelijkheid. Er is geen 

gebruik van gemaakt.  

• Grip en Glas is een workshop voor burgers die handvaten zoeken om weer 

grip te krijgen en glans te geven aan hun leven. Er is voor deze mogelijkheid 

reclame gemaakt en de SWT’s geïnformeerd om eventueel cliënten door te 

sturen. Maar tot op heden zijn er nog geen reacties binnen gekomen. Deze 

cursus is eerder door AMW in Weert en Roermond aangeboden. Er hebben  

in deze gemeentes een keer 6 burgers meegedaan. 

• Dan is er de workshop “Het waardevolle gesprek” De training is bedoeld voor 

vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de gemeente Maasgouw. Welke vra-

gen kun je stellen, hoe ga je in gesprek over moeilijkere onderwerpen, zoals 

eenzaamheid. Moet u altijd iets doen of adviseren etc. Verder is er de moge-

lijkheid om ervaringen te delen en van elkaar te leren.  

• We zijn in gesprek met Buurthulpnetwerk Maasbracht en Linne om de vrijwil-

ligers een workshop aan te bieden over eenzaamheid en een goed gesprek. 

Zonnebloem Mosa Terra gaat nog reageren en bij de Zonnebloem in Wessem 

was een uitnodiging om kennis te maken en uitleg te geven over het cursus-

aanbod. Daar enkele bestuursleden door corona niet aanwezig konden zijn, is 

de bijeenkomst geannuleerd. In 2021 is er door aangescherpte maatregelen 

geen mogelijkheid geweest deze afspraak alsnog na te komen.  Andere bur-

gerinitiatieven zijn voor de zomervakantie geïnformeerd, maar geen reactie 

ontvangen. 

• Verder het aanbod van AMW voor een train de trainer bijeenkomst. Zodat 

professionals de training aan collega’s en/of vrijwilligers kunnen doorgeven.  
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Conclusie: Door de pandemie is het lastig om contacten te leggen en mensen te 

enthousiasmeren voor deelname aan een workshop. Blijkt dat telefonisch con-

tact of mailcontact een ander resultaat geeft, dan mensen live ontmoeten. Daar-

naast heeft men om verschillende redenen, tijdgebrek, te zwaar onderwerp, we 

weten het zo ook wel, schaamte/ moeilijk om over eenzaamheid te praten, 

drukke agenda, ik besteed mijn kostbare tijd liever aan wat leuks, geen interesse. 

Kernenteams SWT. 

Gemiddeld een keer in de twee maanden sluit Menswel aan bij het overleg van 

de drie Kernenteams van het SWT. Maasbracht, Ohé en Laak en Stevensweert. 

Beegden en Heel. Linne Wessem en Thorn. De teams worden geïnformeerd over 

nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden voor hun cliënten om deel te ne-

men aan het verschillende aanbod. In het kader van digitale mogelijkheden voor 

cliënten, werd men geïnformeerd over de mogelijkheid om gebruik te maken van 

Memory Lane, een makkelijk te bedienen tablet met enkele pictogrammen die 

men maar hoeft aan te klikken of waar men als wijkverpleegkundige of familielid 

kan inbellen en kan beeldbellen.  

Conclusie: Het is goed om aan te schuiven en te horen wat er in de dorpen leeft 

en hoe daar op in te spelen. Er zijn in 2021 geen nieuwe hulpvragen vanuit het 

SWT geweest. Alle deelnemers aan de overleggen geven aan dat door de pande-

mie het lastig is om initiatieven te benaderen. Men is vooral vanuit de kernen-

teams bezig met kennismaken en bekendheid  geven aan het SWT. Huisartsen 

zijn zo druk, hebben geen of weinig ruimte om in gesprek te gaan. Maar ook de 

leden van de kernenteams zijn druk met hun eigen agenda.  

Pop Up huiskamer/ Open inloop Wessem. 

Tijdens het kennismakingsgesprek met dhr. Jos Thijssen en mw. Francien Clout 

van Dorpsraad Wessem, kwam naar voren dat er in Wessem geen huiskamer of 

open inloop bestaat. Menswel heeft het initiatief genomen  een aantal burgerini-

tiatieven uit te nodigen om samen aan tafel te gaan en samen naar de mogelijk-

heden te kijken. Vanuit de dorpsraad is mw. Deneer aangesloten vanuit de werk-

groep jong en oud verbinden. Vanuit de seniorenvereniging zijn twee bestuursle-

den dhr. Smeets en dhr. Dierx aangeschoven, mw. Vervoort van de vrouwenver-

eniging was van de partij, voor de gemeente waren mw. Rietra en dhr. Maessen 

aanwezig. Het zorgcentrum St. Jozef heeft ruimte beschikbaar gesteld voor de 

overleggen en  mw. Corry Hahn is aangesloten om mee te denken. Na twee 

brainstorm sessies zijn we tot concrete afspraken gekomen en hebben mw. Ver-

voort, dhr. Dierx en mw. Rietra het voortouw genomen. In samenwerking met de 

parochie is er huisvesting gevonden in de oude pastorie voor de Open Inloop 

Wessem.  

Conclusie: Het verbinden van verschillende burgerinitiatieven, het delen van de 

verantwoordelijkheden én van vrijwilligers, heeft geresulteerd in de start van de 

Open Inloop Wessem. Sinds half oktober is men gestart met voldoende vrijwil-

ligers en is men tevreden over de opkomst van deelnemers. De eerst keer waren 

er rond de 20 personen aanwezig. Tegen het einde van het jaar is de Open inloop 

gesloten i.v.m. aangescherpte maatregelen en de Lock down. 
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Week tegen Eenzaamheid. 

• Dit jaar heeft gemeente Maasgouw voor de tweede keer deelgenomen/ aan-

dacht besteed aan ‘de Week tegen Eenzaamheid’ We hebben in samenwer-

king met de afdeling communicatie, via het Waekblaad, social media, website 

gemeente, posters en het informatiescherm in de hal van het gemeentehuis 

aandacht gegeven aan het thema eenzaamheid.  

• We hebben placemats met leuke vragen, een kaartspel, badges, en posters 

bezorgd bij beide huiskamer plus projecten en SmikkeLin in Linne.  

• We hebben 15 á 20 burgerinitiatieven informatie toegestuurd met de vraag 

of men interesse had in promotiematerialen, filmpjes, podcast etc.   Verder 

was er de mogelijkheid voor vrijwilligers om deel te nemen aan een e-lear-

ning met als thema: “Een goed gesprek en eenzaamheid” dat aangeboden 

werd door AMW.  

• In de week tegen eenzaamheid is Menswel drie dagdelen aangesloten bij ‘de 

Keet’ van de gemeente. In Maasbracht, Beegden en Ohé en Laak, om mensen 

te ontmoeten en te informeren. De burgerinitiatieven in de drie dorpen zijn 

vooraf uitgenodigd om elkaar bij de Keet te treffen.  

• De Kernenteams van het SWT hebben we geïnformeerd over “de week tegen 

eenzaamheid”.  

Conclusie/ evaluatie  Er werd weinig gebruik van gemaakt van het aanbod dat de 

burgerinitiatieven via mail of per telefoon kregen, Men was gesloten of bezig met 

het opstarten van activiteiten na een lange periode van stilte en men had daar de 

handen aan vol.  

De activiteitenbegeleidsters en bezoekers van de huiskamer plus projecten rea-

geerden zeer positief op de materialen en het in gesprek gaan over het thema. Er 

ontstond een levendig en interessant gesprek.  

Mw. Antoinette Herfs van Open Inloop Linne en SmikkeLin, was zeer enthousiast 

over de materialen en ging ze zeker gebruiken. In een later stadium zijn we wel-

kom bij Samenzijn Linne om een keer met de bezoekers in gesprek te gaan. 

Het aansluiten bij ‘de Keet’ gaf de mogelijkheid om kennis te maken met verschil-

lende medewerkers van de gemeente, Dit was een positieve bijkomstigheid. We 

hebben enkele burgers gesproken op elke plek. In Beegden een bestuurslid van 

de Open Inloop Beegden. Meneer was zeer geïnteresseerd en zou tijdens de be-

stuursvergadering het bestuur informeren over de mogelijkheden. Meneer heeft 

teruggekoppeld dat het goed is dat men geïnformeerd is, maar dat men zich 

vooral wil richten op de activiteiten en het verzorgen van een leuke middag voor 

hun gasten. Meneer bedankt voor zijn inzet en bijdrage en hen veel plezier en 

succes gewenst met hun activiteiten. Men gaf aan dat men de ervaring heeft dat 

bezoekers tijdens de open inloop het liefst met de eigen gekozen activiteit bezig 

zijn en dat een informatieve bijeenkomst minder wordt gewaardeerd. Het be-

stuur vond het aanbod meer passen bij buurthulp Beegden. Andere initiatieven 

die uitgenodigd zijn bij ‘de Keet’ waren verhinderd of hadden geen interesse, rea-

geerden niet op de uitnodiging. Duidelijk is dat men bezig is met de organisatie 

van hun activiteiten en geen tijd wil steken in moeilijke onderwerpen of de reac-

tie “dat de vrijwilligers zelf wel weten wat ze moeten doen” Mooi als men ver-

trouwen heeft in de vrijwilligers! Dat is een positief signaal. Jammer dat men het 
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gesprek niet durft, wil, aan gaan.  We hebben de ervaring dat het delen met el-

kaar en het leren van elkaar, voor de meeste vrijwilligers als positief ervaren 

wordt. Verder speelt de pandemie ons parten. Mensen kennen je niet, alleen van 

een telefoongesprek of mail, maar verder niet. Dat werkt niet in het voordeel van 

het project. Men heeft moeite om het onderwerp te bespreken. Daar waar live 

contact is geweest, vindt men het niet moeilijk om dit onderwerp te bespreken.  

Kennis ophalen en verspreiden. 

De workshops die aangeboden worden door het ministerie van VWS zijn interes-

sant en voegen iets toe. Het bespreken van het thema met collega’s uit het land 

is de moeite waard. Het aanbod van promotiematerialen door het VWS is heel 

prettig, met als kanttekening dat overal het logo van de campagne: “Een tegen 

eenzaamheid” op staat. Mensen die samen gezellig zitten te eten, willen niet ge-

confronteerd worden met dit logo en met het gegeven dat ze zich misschien wel 

eens eenzaam voelen. Dat is een lastige.  In september deelgenomen aan confe-

rentie “Een tegen Eenzaamheid” in Eden.  

Preventieakkoord Maasgouw. 

Op 16 september heeft Menswel deelgenomen aan de preventieconferentie als 

medegespreksleider van de groep met als thema zingeving, de zin in leven. Voor-

afgaand aan deze conferentie waren er gesprekken met mw. Miep Dam, dhr. Ser-

gio van Santvoort en dhr. Mahender Autar ( afgevaardigde van het landelijk pro-

ject “een tegen eenzaamheid”)  o.a. over welk onderdeel er gekozen zou worden 

met betrekking tot eenzaamheid. Binnenkort is er een vervolg afspraak met de 

deelnemers van onze gesprekgroep en zal er verder besproken en gebouwd wor-

den. 

KBO Limburg 

In april zijn we benaderd door KBO Limburg met de vraag een overzicht aan te le-

veren van alle burgerinitiatieven die georganiseerd worden in het kader van/ ter 

voorkoming van eenzaamheid in de gemeente Maasgouw. Hier hebben we me-

dewerking aan verleend.     

Constateringen: 

• Door alle perikelen rondom de coronapandemie, zijn vrijwilligers 
terughoudend en afwachtend. Alle energie wordt gestopt in het organiseren 
van activiteiten in de periodes dat dit mogelijk is. Men heeft nu geen ruimte 
voor bijkomende zaken. 

• Burgerinitiatieven zijn al lange tijd gesloten. De meeste initiatieven zijn gericht 
op ouderen. Het is nu niet de tijd om risico’s te nemen. En het organiseren van 
bijeenkomsten is ook in 2021 nog niet aan de orde. 

• Ouderen hebben eerder een gevoel van berusting. Na het ontvangen van de 
vaccinaties krijgen de meeste weer wat vertrouwen om deel te nemen aan 
activiteiten als de maatregelen dit toelaten. Een kleine groep wacht af.  

• Vorig jaar werd aangegeven dat er vooral oog moet zijn voor jongeren. Er zijn 
ook dit jaar verschillende acties ondernomen door de jongerenwerkers en 
combinatiefunctionaris.  

• Binnen alle leeftijdscategorieën , zijn er mensen die niet te bereiken zijn. Deze 
personen zijn vaak geen lid van een vereniging, hebben een beperkt netwerk 
en maken geen gebruik van hulpverlening, thuiszorg e.d. Ook bij het landelijke 
project tegen eenzaamheid wordt dit gemeld. Deze groep blijft moeilijk te 
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bereiken. De pandemie is in deze niet helpend. 

• Voor jongeren vraagt dit om alertheid van leerkrachten en leeftijdsgenoten. 
Dit vraagt tevens om informatie verstrekking, het thema actueel houden, 
handvaten aanbieden aan zowel de begeleiders, de leeftijdgenoten, alsook aan 
de jongeren zelf. Door de pandemie is er de meeste tijd alleen digitaal 
onderwijs. Dit is niet bevorderlijk voor het contact met de jongeren. Daarnaast 
is eenzaamheid nog een precair onderwerp waar men niet graag over spreekt 
in het bijzijn van andere jongeren. Dit vraagt om een veilige omgeving en 
gesprekspartner. 

• De aangeboden activiteiten bij een huiskamer of open inloop zijn voor de 
meeste deelnemers aantrekkelijk en prima. Maar binnen de groep ouderen die 
niet deelnemen aan deze activiteiten, is men op zoek naar een andere vorm 
van bezigheden en contact. Niet iedereen knutselt graag of wil kaarten  of 
rummikuppen. Het is goed om te onderzoeken welke andere interesses men 
heeft. Er kan gedacht worden aan gespreksgroepen waarbij over een bepaald 
onderwerp wordt gefilosofeerd, een boekbespreking e.d. Een goed voorbeeld 
in deze is de open inloop “Samen zijn” in Linne. Maar vooral met degene waar 
het om gaat in gesprek gaan en mogelijkheden bespreken. Deze ideeën kunnen 
opgepakt worden na de pandemie. In 2021 was dit niet mogelijk gezien het 
sluiten of beperkte mogelijkheden van de verschillende activiteiten. 

• Belangrijk te noemen dat het bewust maken van, niet alleen de ouderen, maar 
alle burgers dat de oplossing van eenzaamheid bij jezelf moet worden gezocht. 
Dit vraagt om voorlichting aan alle burgers en bewustwording van de eigen 
mogelijkheden. Maar ook een vertrouwensband opbouwen met de mensen 
waar het om gaat. Dit vraagt om intensief contact.  

• Door het organiseren van het digitale “Koffieheukske” en het aanbod om 
digitaal met bestuur en/of vrijwilligers in contact te gaan, blijkt dat men deze 
vorm van contact niet prefereert om verschillende redenen. Het niet digitaal 
vaardig zijn, is een van de oorzaken. Hier kan nogmaals in geïnvesteerd worden 
door het aanbieden van een digimaatje dat individueel de helpende hand kan 
bieden en burgers wegwijs kan maken binnen het digitale verkeer.  

• Besturen zijn vaak terughoudend bij het aanbieden van digitale contacten 
en/of cursusaanbod aan bestuursleden en leden. Men geeft aan dat leden niet 
digitaal vaardig zouden zijn of geen tablet of pc bezitten. Hier liggen 
mogelijkheden om een aanbod te doen voor besturen en hun leden. De 
noodzaak van digitale vaardigheden wordt o.a. door de pandemie en nieuwe 
ontwikkelingen duidelijker. 

• Tijdens een masterclass van het ministerie van WVS wordt duidelijk dat het 
organiseren van een enquête/ telefonisch gesprek of een huisbezoek voor 
75+ers, een bulk aan informatie geeft waarop men kan anticiperen. De 
gemeentes die dit initiatief genomen hebben, zijn zeer te spreken over het 
resultaat en de vervolgstappen die dan gezet kunnen worden.  

• Het samenbrengen van verschillende burgerinitiatieven in Wessem resulteert 
in de organisatie van een open inloop. Door het informeren over gezamenlijke 
mogelijkheden rondom verantwoordelijkheden en samenwerken met 
vrijwilligers van alle initiatieven, blijkt dat er een goeie samenwerking mogelijk 
is en heeft Wessem een open inloop voor haar burgers kunnen realiseren. 

Aandachtspunten 
2022: 

 

 In het nieuwe jaar wordt ingezet op:  

• Het aanbieden en uitvoeren van een informatiebijeenkomst i.s.m. AMW voor 
vrijwilligers van Buurthulpnetwerk Maasbracht en Linne. 
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• Het aanbieden en uitvoeren van een informatiebijeenkomst i.s.m. AMW voor 
vrijwilligers en professionals van huiskamer plus in Maasbracht. 

• Aansluiten en meedenken met werkgroep zingeving preventie akkoord. 

• Aansluiten en informeren van ‘kernenteams SWT’s. 

• Verslag, overdracht en afronding verzorgen van project “Een tegen eenzaam-
heid” Maasgouw. 
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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  
 
Overige gegevens: 
Kamer van Koophandel nr.: 41067232 
Rabobank rek. nr. 11.31.32.700 (algemeen) 
BTW-nr. ML 0067.48.259.B01 

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

