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Toevallige
ontmoeting

Ik was eerder dit
jaar bij de finale
van het evenement
‘Empower jouw
initiatief’. Daar
presenteerden vijf
burgerinitiatieven hun plannen voor hun (extra)
bijdrage aan een betere leefbaarheid.
Als ik sindsdien ‘burgerkracht’ voor ogen wil
halen, roep ik het beeld op van twee NoordLimburgse dames die deelnamen. Ze waren
door fysieke beperkingen afhankelijk van een
scootmobiel. Op een dag raakten ze toevallig (ze
kenden elkaar niet) in gesprek over hun worstelingen met dat vervoermiddel. Hun onzekerheid
zich in het openbaar te vertonen en zich in het
verkeer te begeven. Tot hun eigen verrassing
besloten ze ter plekke een vereniging op te richten voor lotgenoten. Binnen een paar maanden
maakten ze met een groeiend aantal scootmobielers tochten in de omgeving. Ze organiseren
nu lessen voor beginnende gebruikers en helpen elkaar met praktische tips.
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Tientallen inwoners van de stad leren hierdoor
hun vervoermiddel beter kennen en gebruiken.
Ze doen leuke dingen, horen ergens bij, vinden
en geven steun aan elkaar, doen mee. Een van
de initiatiefnemers vertelde en passant dat de
meetwaarden voor haar eigen fysieke ongemak
op (volgens de artsen) onverklaarbare wijze
waren verbeterd. Ze voelde zich fitter en had
minder medicijnen nodig.
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Groei voor
iedereen

De dames worden op het eerste gezicht wellicht bestempeld als kwetsbaar. En zo voelden ze
zichzelf mogelijk ook. Ze waren zich niet bewust
van hun talenten, kracht en vermogen om de
kwaliteit van hun eigen leven en dat van anderen te verbeteren. Er was niet meer voor nodig
dan een toevallige ontmoeting om die krachten
los te maken.
Voor mij zijn deze dames, met de andere finalisten van ‘Empower jouw initiatief’, vele andere
Limburgers die ik tegenkom en nog veel meer
die ik nog niet ben tegengekomen, het levende
bewijs dat burgerkracht bestaat. Die kracht
sluimert soms, zit in een winterslaap, bevindt
zich op onvermoede plekken. Maar er is niet
meer nodig dan een ontmoeting om haar te
doen ontwaken.
Niemand maakt mij sindsdien meer wijs dat
grote groepen burgers alleen maar kwetsbaar zijn, alleen maar problemen hebben, niet
gemotiveerd kunnen worden om naar vermogen bij te dragen en mee te doen. In ieder van
ons schuilt kracht. En als u die in u zelf nog niet
heeft gevonden, nodig ik u van harte uit ernaar
op zoek te gaan.
Overigens vindt het ‘Empower jouw initiatief’evenement ook dit jaar weer plaats.
Meer bijzonderheden vindt u op
www.burgerkrachtlimburg.nl.

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt
door subsidie van de Provincie Limburg

Bestaanszekerheid

Han von den Hoff
Directeur Burgerkracht Limburg

Gezonde basisschool, Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger en Beyond als sprekende praktijkvoorbeelden

Met Gezondheidsakkoord naar een
gezonde en inclusieve samenleving
Overheid, onderwijs, werkgevers en zorginstellingen sloegen in 2018 de handen in elkaar
om samen iets te gaan doen aan de gezondheidsachterstand in Limburg en om meer
mensen echt te laten deelnemen aan de samenleving. Binnen het Gezondheidsakkoord
Limburg zijn ze kennis gaan delen en ervaringen uitwisselen en laten ze programma’s op
elkaar aansluiten. Speerpunten zijn ‘de gezonde generatie’, ‘de wijkaanpak’ en ‘arbeid’.
Een jaar later zijn de eerste resultaten zichtbaar.

tevreden over de hulp die ze
krijgen, zoals op het gebied
van anticonceptie. Zo wordt
gewerkt aan een gezondere
generatie. “De leerlingen van
nu zijn de ouders van later
en moeten die achterstand
inlopen. Zie de leerlingen op
de gezonde basisscholen.
Zij vinden leren leuk, scoren
beter in sociaal gedrag
en gaan met meer plezier
naar school. Het begin van
talentontwikkeling.”
“We zijn het erover eens dat we
een andere koers moeten varen om
de gezondheid in Zuid-Limburg te
verbeteren,” zegt professor Maria
Jansen van de Universiteit Maastricht,
een van de mensen die de kar van
het Gezondheidsakkoord trekt. “Elke
organisatie doet dat via zijn eigen
netwerk en is voor zijn eigen stukje
verantwoordelijk. Ik onder andere voor
de gezonde basisschool. We zijn een
lobby gestart om de gezonde basisschool
vanuit de vier deelnemende scholen in
Landgraaf uit te breiden naar uiteindelijk
alle 100 basisscholen in Zuid-Limburg.”

Kansrijke Start
Daarnaast wordt ‘Kansrijke Start’
uitgerold. Een landelijk project van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport om regio’s te stimuleren zich
meer in te zetten voor de gezondheid
van kinderen tijdens de eerste duizend
dagen van hun leven. Zuid-Limburg loopt
voorop. “Verloskundigen, gynaecologen,
huisartsen en de sociale wijkteams
moeten samen de zwangerschapszorg
verbeteren door de medische en de
sociale poten te verbinden,” zegt
Maria Jansen. “Er kunnen niet alleen
gezondheidsrisico’s zijn op medisch vlak,
maar ook op sociaal vlak, door armoede,
laaggeletterdheid of een onveilige
thuissituatie. Zo begeleiden we jonge
meisjes voor wie het niet verstandig is
dat ze zwanger worden.”

Nu Niet Zwanger
Dit project ‘Nu Niet Zwanger’ heeft al
veel meisjes met een verslaving, een
beperking of financiële problemen
bereikt. Zij hebben er baat bij en zijn

hebben alle talenten en werkcapaciteiten
hard nodig in Limburg. Degene die
arbeid kan leveren, bepaalt wat er op
de arbeidsmarkt gebeurt. Werknemers
maken het verschil. Hun positie is er
enorm op vooruitgegaan. Veel mensen
willen dat niet horen, maar dertig
jaar geleden stopten we veel mensen
in de WIA (uitkering bij langdurige
ziekte, red.) en de WAO (uitkering bij
arbeidsongeschiktheid, red.) om hun
na de mijnsluitingen een terechte
bestaanszekerheid te geven. Die mensen
konden vaak nog werken. Nu kunnen
bedrijven niet meer aan mensen
komen. Laat mensen met behoud
van hun uitkering wat bijverdienen,
dan komt een nog groter deel van
hen op de arbeidsmarkt. Maar ook
andere uitkeringsgerechtigden hebben
nog een behoorlijke werkcapaciteit.
Arbeidsmigranten en vluchtelingen
binnenhalen is alleen goed als dat met
het oog op integratie gebeurt. Hen
activeren zonder een kwalificatie is niet
eerlijk. Er is altijd kwalificatie nodig, dan
kun je ook met een beperking eerder aan
de slag.”

Speerpunt arbeid
Theo Thuis van Q-Park maakt deel uit van
de groep die het speerpunt ‘arbeid’ in het
Gezondheidsakkoord inhoud geeft. “De
praktijk wijst uit dat mensen in beweging
komen als ze een doel hebben, als ze aan
de slag zijn. Dan nemen ze deel aan de
maatschappij, of ze nu betaald of onbetaald
werk doen. Dan neemt ook hun behoefte
aan zorg af, zo is bewezen. Als je een
gezondere bevolking wil, moet zij dus meer
participeren. Zuid-Limburg komt steeds
weer als de meest ongezonde regio naar
voren. Als we de beroepsbevolking hier naar
een hoger niveau brengen, nemen ook de
zorgkosten af.”

Bijna volledige werkgelegenheid
Thuis constateert ook dat de Limburgse
arbeidsmarkt omgekeerd functioneert
dan wat we gewend zijn. “We gaan toe
naar een situatie van bijna volledige
werkgelegenheid. Er is nog maar een
kleine werkloosheid van 2,5 tot 3%. We

Beyond
Hij wijst op de vitaliseringstrajecten
bij DSM en Vebego. “Met aandacht
voor voeding en bewegen en voor
kwalificatietrajecten. Om mensen
betekenisvol te laten zijn, om hun
talenten om te zetten in functies op
de arbeidsmarkt en met doorstroming
binnen bedrijven naar andere functies.
Een mooi voorbeeld is het project
‘Beyond’ van de medisch-technologische
bedrijven Boston, Medtronic en Abbott,
die de ontwikkelkansen en de identiteit
van Limburg op het gebied van
medische hulpmiddelen en logistiek
bevorderen. Naast het bieden van
kwalificatietrajecten voor bestaande
medewerkers, hebben zij veel mensen
nodig. Zij kiezen mede voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, om hen
via opleidingstrajecten te kwalificeren.
Zo worden die weerbaarder door
betekenisvol werk te doen.”

Lof en verbeterpunten
Ook de komende drie jaar mag Burgerkracht Limburg het 'Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit’
voeren. Hobéon Certificering BV oordeelt als auditeur positief over de manier waarop
Burgerkracht Limburg aandacht heeft voor en werk maakt van kwaliteitszorg. Ook tijdens de
periode waarin de organisatie zich omvormde van belangenorganisatie in de zorg (Huis voor
de Zorg) naar Burgerkracht Limburg en ‘de winkel openbleef’. De organisatie
heeft het laatste jaar een flinke slag gemaakt, vindt Hobéon. Ook externe
partners zijn tevreden over het functioneren van Burgerkracht Limburg
en hoe de samenwerking verloopt. Hobéon benoemt ook enkele
verbeterpunten waar Burgerkracht Limburg mee aan de slag gaat,
zoals de positie van kennisdeling in de organisatie, het duidelijker
definiëren van de identiteit en de meerjarendoelstelling ‘Wie en wat is
Burgerkracht Limburg en wat willen we neerzetten in Limburg’.
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De gemeente als vangnet
voor jongeren die tussen wal
en schip dreigen te vallen
Het is belangrijk om jongeren in een kwetsbare
positie in onze maatschappij aan werk te helpen
en dus op weg naar een betekenisvolle plek in de
samenleving. In de vorige editie aandacht voor
REA College en VOORdeel & VERVOLG die passende scholing
en begeleiding aanbieden aan kwetsbare jongeren. Op deze
pagina het eerste van een tweeluik over hoe gemeenten
aandacht geven aan deze jongeren. We trappen af met
Roermond en Maastricht.

Nebi werken met het leren van de Nederlandse taal. “Eritreeërs
hebben grote aanpassingsproblemen,” zegt Martijn. “Daarom
zijn we met Westrom dit project gestart, waarin zij werkervaring
kunnen opdoen en inburgeren.”
Heel knap
In september 2018 startte hij met de inburgeringscursus. Zo maakt
Nebi werk van zijn nieuwe toekomst. Het is voor hem, inmiddels 20
jaar, niet makkelijk om in een heel ander systeem mee te draaien.
Hij startte dit nieuwe schooljaar met een opleiding op mbo-1
niveau. “Hij moet nu de keuzes gaan maken die bij hem passen,”
zegt Martijn Evers. “Het is heel knap wat hij doet, want lang niet
iedereen van zijn landgenoten volgt hem in zijn ambities.”

De gemeente Maastricht was er voor Germaine
Ook de gemeente Maastricht aarzelt niet om jongeren in een
kwetsbare positie onder de armen te grijpen. De 24-jarige
Germaine Doelen moest drie jaar geleden met haar studie
stoppen door psychische klachten.
“Ik ben toen een jaar bij mijn
moeder gaan wonen, die een
restaurant heeft. Vervolgens
heb ik bij de gemeente
aangeklopt. Daar ben ik goed
geholpen en ik ben nu alweer
drie jaar bezig om beter te
worden en om aan mezelf te
werken.”

Nebi is blij met de hulp die hij krijgt van Martijn en zijn collega’s.

Nebi, na negen maanden ellende eindelijk op weg
Roermond telt een groot aantal jonge vluchtelingen, van
wie velen uit Eritrea komen. Zij worden onder andere in het
asielzoekerscentrum (AZC) in Baexem, in de gemeente Leudal,
opgevangen door het COA, het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers.
Een van hen was de toen 16-jarige Nebi Teklemariam. Hij was een
van de 500 vluchtelingen die in 2015 in Libië op een boot stapten
in de hoop heelhuids het beloofde land van Europa te bereiken.
Zijn ouders moest hij in Eritrea achterlaten, samen met zijn drie
broers en twee zussen. Hij had meer geluk dan veel anderen en
zette na een barre tocht voet aan wal in Italië. Vandaaruit bereikte
hij per trein Nederland, waar hij in het AZC in Baexem belandde.
Negen maanden na zijn vlucht uit Eritrea. In een totaal onbekende
wereld. Hij kreeg een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar
en werd statushouder. Hij maakte zich op het Mundiumcollege
(voor volledig digitaal NT2-onderwijs) de Nederlandse taal eigen,
waardoor hij zich beter verstaanbaar kon maken.
Eigen huis
Na een periode in het AZC kwam Nebi in een woongroep bij
Rubicon (jeugdzorg) terecht. Hij viel toen nog onder Nidos,
dat de voogdijtaak uitvoert voor alleenstaande minderjarige
vreemdelingen. “Toen Nebi 18 jaar werd, was de gemeente
verplicht opvang voor hem te regelen,” vertelt Martijn Evers,
klantmanager werk bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente
Roermond. “Hij kwam op een wachtlijst voor een eigen woning.
Dat betekent extra kosten, dus klopte Nebi met zijn begeleider bij
ons aan voor financiële ondersteuning.”
Aanpassingsproblemen
Via de gemeente werd hij opgenomen in een project voor
statushouders, geleid door Martijn en zijn collega Armin Popara.
De gemeente ging hiervoor een samenwerking aan met Westrom,
het sociaal werkvoorzieningsschap in Roermond. Naast de
inburgeringslessen bij onder andere Gilde Educatie combineerde

Weer aan het werk
Sinds een jaar gaat het weer
goed met Germaine. “Een
Germaine is dankzij de gemeente
maand geleden ben ik ook
Maastricht weer aan het werk.
weer begonnen met werken.
Administratief werk in het restaurant van mijn moeder. Mijn broer
staat in de keuken en mijn moeder is de gastvrouw. Ze hebben het
beiden druk en hebben weinig tijd voor zaken als de administratie
en sociale media. Dat werk neem ik hen uit handen.”
Lof
Over de rol van de gemeente niets dan lof. Vooral voor consulent
Mark Costongs, die veel tijd in de begeleiding van Germaine stak.
Door zijn maatwerk en door op tijd te schakelen met Podium24,
de eigen ‘vacaturebank’ van de gemeente Maastricht, waar Fleur
Jongen haar aanspreekpunt was, werden er stappen gemaakt.
Samen bekeken Mark, Fleur en Germaine ook de mogelijkheden
voor een betaalde werkplek. “De gemeente heeft mij nooit onder
druk gezet om zo weer aan de slag te gaan. Er stond altijd iemand
voor mij klaar,” zegt Germaine. “Ik kreeg alle hulp en gelegenheid
om te herstellen en weer aan het werk te gaan. Dat zou in eerste
instantie heel ander werk zijn, maar ondertussen was ik al mijn
moeder gaan helpen en dacht: waarom op zoek naar werk dat
weer stress kan geven. De gemeente heeft me geholpen waar ze
kon. De mensen daar waren heel ruimdenkend en meewerkend.”
Eigen kracht
Volgens wethouder Jim Janssen van Maastricht, verantwoordelijk
voor onder meer sociale zaken en participatie- en armoedebeleid,
zit het succes bij de jongerenaanpak vooral in de goede
samenwerking tussen de verschillende teams van Sociale Zaken
Maastricht-Heuvelland en Podium 24. “We zetten in op het
creëren van commitment bij de jongeren zelf, zodat ze meer in
hun eigen kracht komen te staan,” zegt hij. “Daarbij is het heel
belangrijk om aansluiting te zoeken bij het sociale netwerk
rondom deze jongeren. Ook in de regio
wordt de samenwerking tussen de WSP’s
(werkgeversservicepunten, red.) en Sociale
Zaken steeds nadrukkelijker gezocht, want
deze biedt de sleutel tot succesvolle uitstroom.”
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Maastricht Studie wijst uit: te
veel zitten oorzaak diabetes

Sta eens wat
vaker op
Zitten is het nieuwe roken. Veel
zitten is ongezond en vergroot
de kans op diabetes en hart- en
vaatziekten. We zitten gemiddeld negen
uur per dag. Op het werk, tijdens het
eten, tv kijken, autorijden. Een half uurtje
minder zitten per dag verkleint de kans op
het ontwikkelen van diabetes fors. Twee
keer per week sporten hoeft niet eens.
Regelmatig bewegen, wat vaker opstaan
en wat rondlopen, of even gaan staan, is
al voldoende. Het is een van de resultaten
van de Maastricht Studie.
Uit de studie blijkt ook dat diabetes niet
alleen vaak voorkomt – bij 8% van de deelnemers aan het onderzoek – maar ook dat
het voorstadium van diabetes, een beetje
verhoogde bloedsuikerwaarde, al voorkomt bij 20% van de deelnemers zonder
diabetes. “Dat is ontzettend vaak, bijna een
op de drie heeft dus in meer of mindere
mate diabetes,” zegt professor Coen Stehouwer die de Maastricht Studie leidt. “Als
je bedenkt dat de meeste mensen met
klachten, of die zich niet fit voelen, zich
niet eens melden, zijn de werkelijke cijfers
dus nog veel hoger. Mensen met diabetes
hebben een slechtere gezondheid, door
minder functionerende nieren of hart, of
zelfs hersenschade. Dat wisten we al, maar
niet dat ook mensen met prediabetes, het
voorstadium van diabetes, deze klachten
ook hebben, zij het in mindere mate. Prediabetes is dus niet onschuldig en ontwikkelt zich vaak tot diabetes. Prediabetes
behandelen is misschien nog effectiever
dan diabetes behandelen, omdat dan de
gezondheidsschade al groter is en het de
vraag is of die nog te herstellen valt.”

Half uur per dag bewegen
De 9.000 deelnemers die deze bevindingen
mogelijk maakten, besteedden naast de uitgebreide metingen in het Maastricht UMC ook
veel tijd aan de thuismetingen met een activiteitsmeter. Deze meet hoeveel stappen iemand zet, hoe snel en in welke positie, lopend
of liggend. “Het blijkt dat als je van negen uur
zitten 8,5 uur maakt, door een half uur te staan
of te lopen, je de kans op diabetes al met een
kwart vermindert. Maar te veel zitten maak
je niet goed door af en toe flink te sporten.
Het officiële beweegadvies is minstens dertig minuten per dag bewegen gedurende vijf
dagen, dus 2,5 uur per week. We willen met
een smartwatch mensen stimuleren meer te
bewegen. Dit horloge geeft je een seintje als
je te lang zit. We onderzoeken of we mensen
op die manier van te veel zitten af kunnen
helpen. Dat geldt ook voor mensen die niet
kunnen sporten maar wel vaker kleine stukjes
kunnen lopen.”

Sociale factoren
Het onderzoek maakte ook duidelijk dat
het sociale leven van mensen een rol speelt.
“Mensen in slechtere sociaal-economische
omstandigheden ontwikkelen vaker diabetes
en overgewicht doordat hun sociale netwerk
eraan bijdraagt dat ze minder bewegen. Dat
is niet direct hun eigen schuld. Mensen die
slechter leven en wonen eten ongezonder,
omdat het voedselaanbod in wijken met een

Heel Limburg kookt op 17
oktober tijdens ‘De Smaak
van Armoede’
Op 17 oktober is de jaarlijkse ‘Internationale dag voor
uitroeiing van armoede’. Traditioneel werd deze dag
in Limburg afgesloten met een slotconferentie door
Burgerkracht Limburg I De Pijler. Dit jaar echter geen
slotconferentie, maar een beweging door heel Limburg, met
als titel ‘De Smaak van Armoede’.
Burgerkracht Limburg | De Pijler zit met enkele burgerinitiatieven
in de aanjagersrol, samen met de Kredietbank Limburg, de Dienst
Kerk en Samenleving en de Stichting Lezen & Schrijven. ‘De Smaak
van Armoede’ wordt die dag tussen negen en vijf ingevuld doordat
burgerinitiatieven, organisaties en vrijwilligersgroepen in heel
Limburg samen gaan koken en eten. Van Horst aan de Maas tot
Kerkrade worden op marktpleinen en in buurtcentra, kerken en op

lagere sociale status minder gezond is.
Sociale factoren dragen dus bij aan het
ontwikkelen van diabetes en een slechtere
gezondheid. Dat los je niet op zonder te
kijken naar het aanbod van voorzieningen.
Door alleen mensen aan te moedigen gezonder te leven ben je er niet. Je moet ook
proberen hun netwerk te vergroten.”
De Maastricht Studie wil na negen jaar
een verdiepingsslag maken, waardoor ook
inzicht zal ontstaan in hoe snel veranderingen in iemands gezondheid optreden en
wat daar de oorzaken en gevolgen van zijn.

Maastricht Studie
De Maastricht Studie startte in 2011 door
een aantal wetenschappelijke teams van
het Maastricht UMC. Zij onderzochten de
oorzaak van het ontstaan van diabetes bij
9.000 inwoners van Zuid-Limburg tussen
40 en 75 jaar. In Zuid-Limburg komen
diabetes en (als gevolg daarvan) hart- en
vaatziekten bovengemiddeld vaak voor
en bovendien ook op steeds jongere
leeftijd. Driekwart van mensen met
diabetes overlijdt hier aan de gevolgen
van hart- en vaatziekten.

andere plekken ‘eenvoudige’ maaltijden bereid door burgers in een
kwetsbare positie. Zij nodigen inwoners, bestuurders, directeuren
en beleidsmakers uit om mee te koken en te eten. Op sommige
plekken wordt het eten ook uitgedeeld aan voorbijgangers. Uniek in
Nederland.

‘Kookboek’ met verhalen
“Tijdens het bereiden, nuttigen en uitdelen van het eten ontstaan
gesprekken,” zegt Rene Suijkerbuijk van De Pijler. “Van mens tot
mens, met aandacht en begrip voor kwetsbare burgers die in een
minima-situatie en/of een sociaal isolement leven. Voor wie het niet
vanzelfsprekend is dat ze dagelijks een warme maaltijd kunnen
bereiden, met risico’s voor bijvoorbeeld de ontwikkelingskansen van
kinderen. Zo treden we in Limburg gezamenlijk en krachtig op tegen
armoede en de gevolgen daarvan. Wij brengen naderhand ook een
document uit waarin alle recepten van die dag gebundeld zijn, met
een foto-impressie en korte verslagen, belevingen en verhalen.”

Kijk voor een ‘Smaak van Armoede’-activiteit
in je woonplaats of regio op 17 oktober
op www.depijler.nl.
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Nieuw en anders wonen? Het kan!
Overal in Nederland ontstaan nieuwe initiatieven om anders te gaan wonen. Geen plannen van woningcorporaties of
gemeenten, die door wet- en regelgeving aan handen en voeten (en budgetten) gebonden zijn, maar van inwoners zelf.
Mensen die niet wachten op ‘hogerhand’, maar zelf het voortouw nemen en de kansen benutten om de woonruimte te
realiseren waar ze behoefte aan hebben. Die een ‘zorghuus’ voor dementerende ouderen inrichten, die anders uit het dorp
weg zouden moeten. Die een vrijkomend terrein in een stadswijk ombouwen tot hun ‘droomplein’, als sport- en ontmoetingsplek.
Die een vrijwillige vervoersvoorziening opzetten, of een coöperatie oprichten om een glasvezelkabel aan te leggen.

Allemaal voorbeelden van het antwoord op de toenemende
individualisering en ‘samenloosheid’ (gevoel van leegte,
doelloosheid, verveling). De initiatieven zijn vaak uit nood
geboren, maar vormen wel een nieuwe kijk op collectief
denken en doen. Essentieel voor inwonersinitiatieven is het
afleggen van verantwoording. Het initiatief moet verbonden
blijven met de eigen gemeenschap, maar krijgt tegelijkertijd
te maken met de ‘systeemwereld’ van subsidies, vergunningen
en inspecties (kwaliteit, veiligheid). Dat drukt vaak een
flinke stempel op een burgerinitiatief en kan het maken
of breken. Als evaluatietechnieken ver buiten de realiteit
staan en meetinstrumenten lijken te worden ingegeven

door wantrouwen, moet je van goeden huize komen om je
gemeenschapsinitiatief door te zetten en er een succesverhaal
te maken.
Uit onderzoek van de VKKL, de Vereniging Kleine Kernen
Limburg, blijkt dat, terwijl inwonersinitiatieven worden
toegejuicht, zij tegelijkertijd worden doodgedrukt door de
groeiende deken van regels, formulieren en controles. Hoe
komen we uit deze spagaat? Hoe geven we nieuwe collectieve
inwonersinitiatieven en gemeenschappen echt de ruimte?
Want dat het kan, bewijzen de voorbeelden op deze pagina’s.

Wonen in Limburg verandert
Wooncorporatie Wonen Limburg speelt ook een rol in
de ondersteuning van initiatieven van buurtbewoners
die zich inzetten voor nieuwe woonvormen. Opvallend is
dat zij daarbij geen onderscheid maakt tussen de eigen
huurders en alle anderen die zich met vernieuwing van
woonruimte bezighouden. Zoals met een leegstaande
school in Castenray, of met initiatieven in Thorn en
America, waar gezocht wordt naar een andere beheervorm
van woonruimtes.
“Wij ondersteunen bewonersinitiatieven graag voor zover
deze passen in onze visie,” vertelt Roeland Cleuren.
Hij bekleedt de veelzeggende functie van kansmakelaar bij
Wonen Limburg. “Wij bouwen dus niet zelf, maar helpen bewoners met de organisatie
van hun initiatief. Bijvoorbeeld met het maken
van tekeningen.”

Eigenaarschap
Wonen Limburg is hier vier jaar geleden mee begonnen. “We hebben niet altijd de
oplossing als corporatie, dus als mensen een nieuwe collectieve woonwens hebben,
willen wij best een rol spelen. We vinden het namelijk belangrijk dat huurders steeds
meer eigenaarschap voelen en medeverantwoordelijkheid voor hun woonruimte.
Mensen gaan er dan anders mee om en dat komt de leefbaarheid ten goede.”

Steun
De steun is afhankelijk van de groep mensen die erom vraagt. Soms blijft het bij brainstormen, anderen hebben meer ondersteuning nodig. Eventueel met hulp van andere
partijen, bijvoorbeeld als een groep de deskundigheid van een ingenieursbureau nodig
heeft. Die steun is niet geografisch gebonden. Wonen Limburg is van oudsher nadrukkelijker aanwezig in Midden- en Noord-Limburg, maar ondersteunt net zo goed bewonersinitiatieven in Maastricht of Vaals.

Collectiviteit
“Het hoeft niet altijd te gaan om de oprichting van een eigen stichting of coöperatie,”
zegt Roeland. “We stimuleren bewoners ook om zelf een stukje onderhoud voor hun rekening te nemen, zoals de gemeenschappelijke
ruimtes in een flat poetsen en besparen op servicekosten. Hoe ze
dat organiseren, kunnen ze zelf beslissen. Denk ook aan zelfbeheer van het groenonderhoud, of het schilderwerk, of daken
vergroenen en die zelf onderhouden. Dan wordt dat ook betaalbaar. Voorwaarde is wel collectiviteit. Wie niet meedoet, zal de
servicekosten moeten betalen.”
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Vrijwilligers, gasten en leden van de vereniging
NaoberzorgPunt Roggel.

Naoberzorg als een
inktvlek
Op een dag vroeg haar huisarts haar om
aan een onderzoek mee te doen. Maar
meer dan een kwart van de vragen was
echter niet medisch. Hoe zou jij die dan
opschrijven, vroeg hij haar. Het was voor
Karin van der Plas uit Roggel aanleiding
tot de opzet van ‘Naoberzorg’, een van de
eerste burgerinitiatieven in Limburg op
het gebied van preventie en welzijn. “Ik
had al een idee hoe ik die niet-medische
vragen zou oppakken,” zegt ze. “Het leek
me een uitdaging om dit in mijn eigen
dorp vorm te geven.”
Naoberzorg in Roggel is inmiddels een
vereniging met 33 vrijwilligers en 110 leden.
Een netwerk, bedoeld om de leefbaarheid
van een dorp en de gezondheid van de
inwoners te verbeteren. In die zin heeft ook
dit initiatief met (het nieuwe) wonen te
maken.

Een netwerk van vrijwilligers dat
meer burgerkracht en burgerschap
wil stimuleren. Uitgangspunt is het
organiseren van ontmoetingen door het
creëren van ontmoetingsplekken en
laagdrempelige activiteiten. Naoberzorg
wil vooral een brug slaan tussen de
vrijwilligerszorg en de eerstelijnszorg.
Inmiddels wordt zij ook uitgerold in
Leudal en Horst aan de Maas. Ook
zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben haar
omarmd.

Jong en oud vindt elkaar in De Oude Ellenhof
In Ell krijgt het wooninitiatief ‘De Oude Ellenhof’ vorm. Om de leefbaarheid in het dorp te
behouden wordt een leegstaand gemeenschapshuis verbouwd tot woningen voor jongeren
en senioren. Vooral ook om de jongeren in het dorp een woontoekomst te bieden en te
voorkomen dat ze wegtrekken.

Meldpunt
Karin is na het succes in Roggel door
Wonen Limburg gevraagd eens te kijken of
haar Naoberzorg ook elders aanslaat. “We
wilden iets doen met het idee van zorg van
onderop en al die niet-medische vragen.
Maar het moest geen sociaal wijkteam
worden. Daarom zetten we een informeel
Meldpunt Naoberzorg op. Van 2015 tot 2017
draaiden we succesvol proef. Ik schreef
vervolgens een boek om te laten zien hoe
je als meldpunt vorm kunt geven aan die
zorg van onderop, die echt iets betekent
voor de inwoners.”

Van onderop
Het succes zorgde voor meer meldpunten,
zoals in Horst aan de Maas, Venlo,
Meerlo, Tienray, Swolgen, Afferden
en Beringe. Misschien volgt zelfs de
rest van Nederland, hoopt Karin. De
moederstichting Naoberzorg Nederland
is sinds 2018 ook formeel partner van
Burgerkracht Limburg. “Zodoende groeit
de familie ‘Naoberzorg’ langzaam maar
zeker uit tot een ware gemeenschap, die
alleen werkt met en voor burgers in de
wijk of het dorp,” zegt Karin. “Van onderop
is de sleutel tot de ander. De succesfactor
om te komen tot een team of meldpunt
zijn tenslotte de mensen zelf. Aansluiten bij
wat er al is en leeft, is het vertrekpunt.”

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Wonen Limburg en Stichting Wonen Ell door
van links naar rechts Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, wethouder Arno Walraven en Jan Custers,
voorzitter Stichting Wonen Ell.

Samen met de initiatiefnemers heeft
Wildert Schuuring als kansmakelaar
Wonen Limburg en adviseur VvE
(Vereniging van Eigenaren) bij de
woningcorporatie het lokale platform
Stichting Wonen Ell geholpen met het
maken van (ver)bouwtekeningen en de
contacten met aannemers en banken.

Vanuit de eigen kracht
Ell telt zo’n 1.500 inwoners en kan nog
groeien met 75 gezinnen. Daar moet
huisvesting voor zijn. De dorpsraad en de
jongeren van de lokale SIEM Bachelorclub
vonden elkaar in deze nieuwe woonvorm.
De dorpsraad vond vervolgens via de
wethouder de weg naar Wonen Limburg
en de provincie. Deze drie tekenen, samen
met enkele vermogende dorpsgenoten die
in De Oude Ellenhof investeren, voor de
financiering van de verbouwing. “Dit is een
vorm van samenwonen waarin je ook samen
de zorg voor bewoners oppakt,” aldus
Wildert Schuuring.

“Je trekt de burgers vanuit hun eigen kracht
mee.”

Leefbaarheid behouden
Een van de dorpsbewoners die het plan voor
25% mee financieren, is Fons Timmermans.
“Wij doen dit louter voor de leefbaarheid in
ons dorp. We lenen de stichting geld tegen
3% rente. Een betere optie dan het op de
bank te zetten, dan krijg je er niks voor.”

Jong en oud
De Oude Ellenhof krijgt op de begane grond
vijf rolstoeltoegankelijke woningen met
alle voorzieningen voor ouderen en op de
etage vijf woningen voor jongeren. Dankzij
geluidwerende voorzieningen hebben
de bewoners geen overlast van elkaar. In
2020 start de verbouw. De gemeenteraad
hielp mee door het leegstaande pand voor
een zacht prijsje te willen verkopen. “Daar
hebben we wel een financiële puzzel voor
moeten leggen,” aldus wethouder Arno
Walraven. “Maar we geloven erin.”

Het nieuwe wonen komt nog niet overal van de grond
Met de nieuwe wooninitiatieven gaat het niet overal van een leien dakje. In de wijk
Kerensheide in Stein staat al enkele jaren een project in de steigers om de kerk om
te bouwen tot woningen met zorgvoorzieningen. In Geleen-Zuid ligt er een plan
klaar om woningen voor zorgvragers te koppelen aan vrije sector- en huurwoningen
in de vorm van een carréboerderij, maar kopers laten het nog afweten.
Ook met het Thuishuisproject in Limburg wil het maar niet vlotten. Elders in het land
zijn er al vijf ‘Thuishuizen’. Maar sinds initiatiefnemer Jan Ruyten, grondlegger en
directeur van Thuis in Welzijn, twaalf jaar geleden in Limburg zijn plannen ontvouwde,
is hier nog weinig gebeurd met zijn prijswinnende plan. Een plan dat ook inspeelt op de
aanpak van eenzaamheid.

Handen op elkaar
Hij heeft de landelijke overheid gevraagd
om zijn Thuishuisproject als sociale
innovatie aan te merken. Op het laatste
congres van de VNG, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, kreeg hij er de
handen voor op elkaar. “Gemeenten zijn
enthousiast, nu de minister nog.” Zie voor
meer info www.thuishuis.org.

Burgerkracht
“Na jarenlange contacten met de Provincie Limburg kreeg ik in februari 2017 te horen
dat mijn Thuishuisproject niet in het beleid past en dat betreur ik zeer,” zegt Jan. “Er
liggen plannen klaar voor vijftig Thuishuisprojecten in Zuid-Limburg. We zijn nu in
gesprek met veertig gemeenten in heel Nederland, mede omdat het Thuishuisproject
exact past in de doelstellingen van burgerkracht.”
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“Er moet iets gebeuren, zo
kunnen we niet doorgaan”
Uit de eerste resultaten van ‘de gezonde basisschool’
blijkt dat al binnen twee jaar kinderen die het hele
programma volgen meer bewegen en gezonder eten
en daardoor een beter gewicht hebben dan kinderen
die dat slechts gedeeltelijk of niet doen. Dit heeft ook
de aandacht getrokken van politiek Den Haag. Staatssecretaris
Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt dit najaar
eens kijken.

Ook internationaal staan de gezonde basisscholen in Landgraaf
in de picture. Voor de zomervakantie bezocht een delegatie van
docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers uit Denemarken,
Frankrijk en Spanje Landgraaf om te zien welke elementen zij willen overnemen, vooral op het vlak van voeding en bewegen. Op
de gezonde basisscholen De Schatgraver en Wereldwijs volgen
sinds twee jaar groepen kinderen het volledige programma van
gezonde voeding tijdens de lunchpauzes en meer bewegen tussen de lessen. Andere groepen volgen alleen het meer bewegen
programma en weer andere gelden als controlegroepen. Dit om
de effecten van de gezonde basisschool te kunnen aantonen.

Meeste effect op gewicht
“Het belangrijkste resultaat is dat het gedrag van kinderen van
de interventieklassen, waar bewegen én voeding veel aandacht
krijgen, is verbeterd,” zegt een verheugde Onno van Schayck.
Hij coördineert als hoogleraar van de Universiteit Maastricht het
onderzoek. “Minder frisdrank en snacks en meer groente en fruit
eten, minder achter de laptop en mobiele telefoon zitten en meer
sporten, werkt beduidend beter dan alleen meer bewegen. Het
meest positieve effect heeft dat op het gewicht van kinderen. Opvallend is ook dat het bij de controlegroepen niet goed gaat met
het gewicht van de kinderen. De conclusie is dus dat er iets moet
gebeuren op basisscholen. We kunnen niet zo doorgaan.”

Minder pesten
Daar komt bij dat zowel leerkrachten als ouders constateren dat
er minder wordt gepest door leerlingen die gezond eten en goed
bewegen. “We gaan nu ook kijken welke invloed het gedrag van
die kinderen heeft op hun gezinnen. Uit interviews met ouders
blijkt dat die invloed er wel degelijk is. Ze kopen minder snoep en
eten ook thuis meer groente en fruit. Dat ze meer bewegen zien
we nog niet, maar we zijn al blij met de gezondere voeding.”

Groeiende belangstelling
Daarnaast hebben steeds meer basisscholen belangstelling voor
het gezonde eet- en beweegprogramma. De bereidwilligheid om
mee te doen onder de ouders is groot. Verschillende basisscholen in Peel en Maas willen er ook mee starten. Andere scholen
onderzoeken nog welke elementen ze willen overnemen. Ook
middelbare scholen hebben belangstelling. “Het zou natuurlijk
ontzettend jammer zijn als het goede effect van de gezonde basisscholen wegebt op middelbare scholen. We bekijken dus welke
mogelijkheden er zijn tot samenwerken,” aldus Onno van Schayck.

Column

Conclusie uit eerste resultaten gezonde
basisschool:

Eigen schuld,
dikke bult?

Wordt u ook wel eens in verwarring
gebracht? Dat u even niet meer
weet of een spreekwoord of
gezegde wel de lading dekt die
u er altijd aan gaf? Ik had dat laatst bij het gezegde:
boontje komt om zijn loontje. Eigen schuld, dikke bult is
er ook zo een. Waarmee we aangeven dat iemand zelf
verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en dat er niet
geklaagd moet worden over de gevolgen.
Mijn heroverweging van ‘eigen schuld, dikke bult’
ontstond toen ik een gelijknamige theatervoorstelling
over armoede mocht bijwonen. Onderdeel van een
project van de stichting Turba, dat clubs en organisaties
op weg helpt om kinderen uit gezinnen met armoede
of schuldenproblematiek mee te laten doen aan haar
activiteiten. JongNL Limburg is hier ook mee bezig en
heeft samenspelen in georganiseerd clubverband tot
doel. Voor kinderen is samen spelen van levensbelang.
Alleen door samen met anderen te spelen, kan een
kind zich ten volle ontwikkelen. Hierbij is meedoen
belangrijker dan winnen. Samen spelen schept relaties,
vaak voor het leven en dat is pure winst, dat gun je ieder
kind. Geldgebrek mag geen reden zijn om kinderen
buitenspel te zetten. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
Wat kun je als JongNL Limburg doen om ieder kind in
onze provincie de mogelijkheid te bieden lid te worden?
Tijdens de voorstelling werd ‘eigen schuld, dikke bult’ in
een ander daglicht geplaatst. ‘Eigen schuld, dikke bult’
kan in veel situaties kloppen. Maar ook niét, zo ontdekte
ik toen ik met de acteurs van de voorstelling verder
keek dan mijn neus lang is. Als we beter kijken, beter
luisteren, eerst tot tien tellen voor we een mening of
antwoord klaar hebben, of het gezegde omdraaien en er
een vraag van maken, ontstaat een nieuw perspectief:
‘Dikke bult, eigen schuld?’
Ik sluit me aan bij de woorden van Marga Klompé,
minister bij de invoering van de Algemene Bijstandswet
in 1965. ‘Iedereen moet kunnen eten, gas en licht hebben
en stromend water. En er moet financiële ruimte zijn
voor minimale pleziertjes. Een bloemetje hoort erbij.’
Dus laten we de koe bij de horens vatten, de handen uit
de mouwen steken, van ons hart geen moordkuil maken
en van spreken goud in plaats van zilver maken. Want
dan krijgen mensen die het financieel minder hebben
een stem die ertoe doet. Dan kunnen we echt rekening
houden met de steun die zij nodig hebben om mee te
doen in de Limburgse samenleving. ‘Eigen schuld, dikke
bult’ is voor mij nooit meer wat het was!
Leon Hoenen, coördinator JongNL Limburg, de
provinciale koepelorganisatie voor jeugd- en
jongerenwerk in Limburg

Reageren op deze column?
Mail naar info@jongnl.nl.
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Oogkleppen af
en aan de slag!
Letterlijk en figuurlijk in beweging komen,
je ontwikkelen als mens en er een gezonde
levensstijl op blijven nahouden. Dat is
wat de deelnemers doen die de cursus ‘Positieve
Gezondheid: Weten en Ook Doen’ van het Kenniscentrum
Empowerment in Maastricht (KCEM) volgen. Inzien dat je
je leven kunt verbeteren, hoe dat kan en het niet bij die
constatering laten maar ook echt doen.
Na een serie van twaalf inspirerende workshops, gebaseerd
op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, staan ze een
stuk zelfbewuster in het leven en zijn ze in staat om het een
nieuwe wending te geven. Ann Lemmert, beleidsmedewerker
bij het KCEM, stond aan de wieg van deze cursus. Daartoe
aangezet door Machteld Huber, de geestelijke moeder van
Positieve Gezondheid, die vier jaar geleden op uitnodiging
van de gemeente Maastricht een lezing gaf. “Heel inspirerend,
ik was meteen verkocht.”

Spinnenweb
De cursus is gebaseerd op de zes dimensies van het
spinnenweb van Positieve Gezondheid: lichaamsfuncties,
mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven,
meedoen en dagelijks functioneren. Hij kent een bepaalde
opbouw na een introductie die namens Burgerkracht
Limburg door Esther Stoffers wordt verzorgd. “Aan het
eind kijken we of je je doelen hebt gehaald. De cursus
zet de deelnemers ook fysiek in beweging, met hulp van

Ann Lemmert en Ferry Schippers, respectievelijk geestelijke moeder van de
cursus en general manager KCEM.

professionals als een fysiotherapeut, een fotograaf en een
buitensportinstructeur,” zegt Ann Lemmert.

Rode draad
De deelnemers aan de eerste cursus, een proefcursus eerder dit
jaar, werden daarvoor uitgenodigd door de Sociale Dienst van
de gemeente Maastricht. Gaandeweg de cursus vielen enkele
deelnemers af, maar vier van hen maakten de cursus enthousiast
af en ontvingen een certificaat. “Ook wij leren echter nog, ook wij
moeten in beweging blijven,” zegt Ferry Schippers die als general
manager van KCEM de cursus leidt. “De tweede cursusversie,
die op 16 september is gestart, zit dan ook beter in elkaar. In de
nabije toekomst willen we een grotere opkomst door een open
inschrijving, want iedereen moet deze cursus kunnen volgen.
Niet alleen mensen die via de Sociale Dienst worden uitgenodigd.
Veel mensen willen ook wel ‘gezonder’ leven, maar komen daarbij
allerlei drempels en valkuilen tegen. Bewustwording en beweging
in de ruimste zin vormen dan ook de rode draad.”

Vertel
Emile Roemer, waarnemend burgemeester van Heerlen:

“Zinvol bezig zijn, heeft álles te maken met een visie”
In deze aflevering van ‘Vertel’ de samenvatting
van een interview van Gaby Visser van Burgerkracht
Limburg met Emile Roemer, waarnemend
burgemeester van Heerlen, in het kader van de Week van de
Alfabetisering. Deze vond dit jaar plaats van 9 tot en met 15
september. Emile Roemer weet als voormalig onderwijzer hoe
belangrijk taal voor ieders persoonlijke ontwikkeling is. Hoe
kwetsbaar je wordt als je hierin achterstand oploopt. Ook op
de werkvloer.

regionaal - goede initiatieven
van de grond. Kijk eens wat er
gebeurt in een stad als Heerlen
in de Week van de Alfabetisering.
Dat maakt veel los bij mensen. Je
verlaagt de drempel wanneer je het probleem bespreekbaar maakt.
In Heerlen wordt volop gestuurd op menselijk en persoonlijk contact.
Er wordt doorgevraagd en gekeken hoe daadwerkelijk kan worden
geholpen.”

“Ik kijk in eerste instantie naar de mens achter de ‘laaggeletterde’.
Meestal wordt laaggeletterdheid ervaren als een belemmering om
je vrij te ontplooien in de samenleving. Schaamte speelt daarbij
een grote rol. Er niet over praten - het vooral niet erkennen of laten
merken dat je niet kunt lezen of schrijven - maakt het moeilijk
om hulp aan te bieden. Laaggeletterd wil niet zeggen dat je geen
talenten of kwaliteiten hebt. Maar wanneer je afhaakt omdat je bang
bent dat je moet lezen of schrijven, ontneem je jezelf veel kansen.
Dan doe je jezelf tekort. Dat heeft zijn weerslag op deelname aan de
arbeidsmarkt.”

Vertrouwen en veilige omgeving

Bespreekbaar maken
“Gelukkig gebeurt er heel veel. Ervoor zorgen dat laaggeletterdheid
voor het voetlicht wordt gebracht, is daarbij misschien wel het
belangrijkste. Door laaggeletterdheid aan de kaak te stellen,
bespreekbaar te maken en te wijzen op de gevolgen wanneer je
dit niet doet, komen op steeds meer plekken landelijk - maar ook

“Het gaat erom dat mensen het vertrouwen krijgen dat het maken
van een ommezwaai mogelijk is. Het zit hem volgens mij in twee
dingen: je moet mensen vertrouwen geven én een veilige omgeving
neerzetten waarin mensen zich durven ontplooien. Het stimuleren
van gemeenten om budget vrij te maken voor burgerkracht is een
goede zaak. Mensen uit een situatie halen door ze een opleiding te
bieden en de hulp te geven die ze nodig hebben, kan een hele goede
bijdrage zijn. Bedrijven zouden meer mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt in dienst moeten nemen. Maar voor sommigen
ligt ook dié lat te hoog. Zinvol bezig zijn, je naar vermogen
inzetten, iets doen waar je trots op bent en dat
voldoening geeft. Het heeft álles te maken met
een visie. Hoe richt je de samenleving in?”

Het hele interview lezen?
Kijk op www.burgerkrachtlimburg.nl.
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Scholieren brengen met idee van
‘PHestival’ Positieve Gezondheid
onder aandacht jongeren
Naast de hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen die er al zijn, heeft
het Instituut Positieve Gezondheid een extra hulpmiddel ontwikkeld
voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Dit helpt hen bij het lezen
en invullen van de ‘spinnenwebtest’ Positieve Gezondheid. Het laat
hen nadenken over wat voor hen belangrijk is en wat ze kunnen doen om zich
beter te voelen. Er is ook zo’n extra hulpmiddel in de maak voor volwassenen die
ondersteuning nodig hebben bij het doen van deze test.
Vier leerlingen van 5 havo en 5 vwo van het
Graaf Huyncollege in Geleen maakten van
de spinnenwebtest Positieve Gezondheid
op school een project. Via deelopdrachten
moesten ze tot een eindproduct komen.
Carolien Smeijsters-Houben van de
Stichting Gezond Munstergeleen was
opdrachtgever. De opdracht, door het
kwartet leerlingen zelf gekozen, luidde:
betrek jongeren bij Positieve Gezondheid
door hen ermee aan de slag te laten gaan
en door er meer over te weten te komen.

Boekje
Juul Smeijsters, Zilver Spaanderman,
Reinout Hermans en Tim Meijer voerden
het project uit. Ook thuis in Geleen probeert
Juul Smeijsters met Positieve Gezondheid
bezig te zijn. Met een vader als huisarts en
een moeder als praktijkmanager daar komt
ze er regelmatig mee in aanraking. “We
hebben met zijn vieren een boekje gemaakt
met deelopdrachten en hebben in kaart
gebracht wat er al op het vlak van Positieve
Gezondheid is. Daarbij laten we met cijfers

zien hoe het er
met Positieve
Gezondheid
voorstaat in
Nederland,
hoeveel
mensen zich
bijvoorbeeld
ongelukkig
voelen.”

Het kwartet dat het idee van
het ‘PHestival’ bedacht.

PHestival
De uitkomst van het project was het
idee om een festival te organiseren, om
op een originele en positieve manier
Positieve Gezondheid onder de aandacht
te brengen van jongeren. Hun docenten,
die het project beoordeelden, waren
enthousiast. “We hebben het idee, met
dank aan Vera Niessen van Burgerkracht
Limburg, uitgewerkt als ‘PHestival’,
met de ‘PH’ van ‘Positive Health’. Dat
zou in het stadspark in Sittard moeten
plaatsvinden. We kijken of we daar
komend schooljaar invulling aan kunnen
geven.”

Succesvol afstand tot arbeidsmarkt verkleinen
Er heerst grote krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er meer vacatures
zijn dan ooit tevoren. Desondanks nemen in Limburg naar verhouding
veel mensen niet deel aan die arbeidsmarkt. Velen bevinden zich in
een kwetsbare positie, waardoor ze niet zinvol mee kunnen doen in de
samenleving. Burgerkracht Limburg zet zich in om onder meer die arbeidsmarkt
ook voor deze mensen duurzaam toegankelijk te maken.
Werk en daardoor zinvol
mee kunnen doen in de
samenleving is belangrijk.
Maar veel mensen zijn daar
op eigen kracht niet toe in
staat. Burgerkracht Limburg
zoekt naar mogelijkheden
om die afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen
of te overbruggen. Daarnaast
zijn er ook andere initiatieven
die tot doel hebben om
mensen met een achterstand
Medewerkers van Rendiz-restaurant De Ringoven in de voormalige
mee te laten doen. Relim in
Heldensche Steenfabriek in Panningen doen hier kostbare werkervaring op.
Landgraaf bijvoorbeeld biedt
dagbesteding aan voor mensen met psychische of psychiatrische beperkingen. De Stichting
Groen Licht in Venlo, Blerick en Tegelen helpt mensen om mee te doen door het vergroten van
hun taalvaardigheid. Leerwerkplaats Kr8tig in Weert biedt mensen kansen op de arbeidsmarkt
door te werken aan hun zelfrespect, uitgaande van hun mogelijkheden.

Rendiz
In dit artikel aandacht voor Rendiz, een soortgelijk initiatief. Met acht vestigingen in Peel en
Maas, Horst, Venlo en Roermond biedt Rendiz werk aan mensen met en zonder indicatie Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz (Wet langdurige zorg). ”We werken daarbij
nauw samen met instellingen als Dichterbij, PSW, Daelzicht en GGZ, waar zij cliënt zijn,” licht
directeur Vivian Kersten toe. ‘Ook gemeenten verwijzen mensen van de doelgroep naar ons
door als ze zich daar voor steun melden. Wij kijken vervolgens of we voor hen betekenisvolle
dagbesteding kunnen regelen.’

kinderboerderij Hagerhof in Venlo. Een
honderdtal vrijwilligers werkt mee in de
begeleiding. “Mensen laten meedoen op de
arbeidsmarkt kan ook via thuisbegeleiding,
maar wij willen dat ze écht meedoen
en van betekenis zijn voor anderen en
zichzelf,” vervolgt Vivian Kersten. “Hoe meer
ze nodig zijn, hoe meer ze van betekenis
zijn. Bij de intake kijken we vooral wat
iemand kan, welke talenten hij heeft en wat
hij nog kan leren. Doorstromen naar een
reguliere baan is een mogelijkheid. Soms
is ook beschut werk aan de orde, waarbij
een werkgever iemand in dienst neemt
met een bepaalde loonwaarde en van de
gemeente een deel van de salariskosten
terugkrijgt. Beschut werk is voor de
deelnemers zelf beter en doet meer recht
aan hun mogelijkheden.”

Concept
Rendiz begon in 2009. “We moesten
goed nadenken over ons concept. We
hadden lange tijd geen horecavergunning
maar hebben nu, naast ateliers en tiny
houses, ook een echt horecabedrijf. We
moeten naast de zorg ook telkens de
commerciële component zoeken, want
voor dagbesteding is er steeds minder geld
van de overheid. Jammer, want hoe meer
geld, hoe meer zorg.
Meer eigen regie zorgt bovendien voor een
lagere zorgvraag, omdat dan de aandacht
wordt verlegd naar andere zaken.”

Betekenisvol werk
In totaal werken bij Rendiz in deze vier gemeenten op acht locaties zo’n 400 mensen met een
Wmo- of Wlz-indicatie, of via de Participatiewet, in onder andere de horeca en hospitality.
Daarnaast heeft Rendiz mogelijkheden in de groenvoorziening, bij een houtwerkplaats en bij
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