
Wethouder Marianne Smitsmans is een echte Om! denker 

“We vormen sámen de toekomst”

Roermond 2015
Uitgave 3, juni 2015

Samen leven, wonen, werken en zorgen

“Wéér een punt. Sorry, ik kan er niets aan 

doen, ik ben gewoon te goed.” Lekker in 

de zon spelen vier senioren een spelletje 

Jeu de boules.

Het zijn bestuursleden van vier wijkraden 

die voor het derde jaar competitie tegen 

elkaar spelen. Het doel van de competitie: 

elkaar beter leren kennen en van elkaar 

leren. Dat laatste niet zozeer op Jeu de 

boules-gebied, maar wel: ‘Hoe gaan jullie 

nu om met een bepaald probleem in jullie 

wijk?’ Want elke wijk heeft zo zijn eigen 

identiteit en daarmee samenhangende 

vraagstukken en problematieken. 

Het is niet voor niets dat de Roermondse 

wijkraden elkaar steeds meer opzoeken 

en ideeën uitwisselen. Het uiteindelijke 

Naar nieuw samenleven

Vlnr: Rik Wijnands, Jacqueline Schulpen, 

Ine Lamers, Piet Kruithof en Wilfried Baum. 

Wijkraden leren van elkaar
doel is intensievere samenwerking tussen 

de wijkraden. Dat is nodig omdat de 

gemeente verwacht dat in de toekomst 

meer initiatieven uit de wijken zelf 

komen. Bijvoorbeeld qua klussen- en 

boodschappendiensten, het zelf leefbaar 

houden van de wijk en het organiseren 

van activiteiten voor senioren en eenzame 

wijkbewoners. Zie hier het Om! denken: 

doen wat je zelf kunt en minder afhankelijk 

zijn van de overheid. De gemeente speelt 

uiteindelijk – waar nodig – alleen nog een 

faciliterende rol. 

Rik Wijnands is als buurtsportcoach van de 

gemeente actief betrokken bij het Jeu de 

boules-toernooi. “Hoe meer ideeën daar 

ontstaan om mensen achter de geraniums 

vandaan te krijgen, hoe beter.”

Trots kijk ik naar onze inwoners en naar 

onze medewerkers. Want wat wordt er 

hard gewerkt aan de uitvoering van de 

veranderingen op het gebied van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet 

(Werk & Inkomen). Iedereen beseft dat 

Roermond moet Om! denken om de zorg 

betaalbaar te houden, om iedereen aan 

het werk te krijgen en om de jeugdzorg 

dicht bij de cliënten te organiseren. 

Kortom: alle veranderingen zijn in volle 

gang. De doelen die we willen halen, 

zoals dichter bij de burgers staan en 

hen betrekken bij de zorg, lijken reëel en 

uitvoerbaar. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Midden-Limburg neemt een centrale 

positie in binnen de jeugdhulpverlening en 

in de hulp aan gezinnen. Wat betreft de 

Wmo draait er onder meer een proef met 

twee Zorgteams. Het voordeel is dat een 

Zorgteam vanuit verschillende expertises 

naar een hulpvraag kijkt. De eerste 

ervaringen zijn positief. Veel mensen met 

een hulpvraag weten al goed de weg naar 

het Zorgteam in hun buurt te vinden.

Ook worden zogenaamde 

keukentafelgesprekken gevoerd. Zelf 

mocht ik bij vier van die gesprekken 

aanwezig zijn. Dat was voor mij een 

bijzondere en positieve ervaring, omdat 

de gesprekken veel dieper gingen dan 

bijvoorbeeld alleen over het aantal uren 

hulp in de huishouding. De cliënten 

vonden het waardevol omdat goed naar 

hen werd geluisterd. 

Naast het opnieuw inrichten van de 

zorg zijn we volop aan de slag met 

het stimuleren en begeleiden van 

burgerinitiatieven; geweldige ideeën die uit 

de wijken zelf komen om beter voor elkaar 

te zorgen en tegelijkertijd onafhankelijker 

te worden van de overheid. 

Ondertussen doen we als gemeente er 

samen met werkgevers en organisaties 

alles aan om iedereen aan het werk 

te krijgen. Want ook mensen met een 

beperking moeten een passende baan 

kunnen vinden. 

De kanteling in Roermond, het Om! 

denken, kan alleen met inwoners samen. 

Met vrijwilligers, met mantelzorgers, met 

professionals, met iedereen die met ons 

meedenkt en -werkt. Ja, u ook! Omdat 

we weten dat we elkaar heel hard nodig 

hebben en we sámen de toekomst 

vormen.

Wethouder Marianne Smitsmans



Van Nederlanders wordt voortaan verwacht 

dat zij – indien mogelijk – mantelzorg verlenen 

aan hun ouders of andere familieleden. Want 

de gemeente kijkt eerst in de omgeving van de 

hulpvrager, voordat betaalde hulp wordt ingezet. 

Voor sommige mensen is het vanzelfsprekend om 

mantelzorg te verlenen. Voor anderen helemaal 

niet. Hier het verhaal van twee Roermondse 

zussen die hun eigen keuzes maakten toen een 

kinderloze oom en tante hulpbehoevend werden. 

22 Mei 2014 kreeg Ankie Somers (60) uit Roermond 

een telefoontje. Een tante van haar was in Roermond 

aangereden door een auto. Of Ankie naar het 

Laurentius Ziekenhuis wilde komen. Ankie: “Ik 

haalde haar man, mijn oom, thuis op en nam hem 

mee naar het ziekenhuis. Op dat moment stapte ik 

in een mallemolen waarvan ik de gevolgen niet kon 

overzien.” 

Ankie werd ongevraagd en onverwacht mantelzorger 

van haar kinderloze oom (90) en tante (86). Het 

Wmo 
Wel of geen mantelzorger worden…

“Nee zeggen was voor mij geen optie”
echtpaar woonde tot dan toe zelfstandig. “Voorheen zag 

ik deze oom en tante alleen af en toe op verjaardagen. 

Maar toen mijn tante mij na het ongeval vroeg: ‘Kind, je 

zorgt toch wel voor oom Louis’, kon ik geen nee zeggen.”

De tante had een dwarslaesie opgelopen door het 

ongeval. Ankie werd hét aanspreekpunt voor het 

ziekenhuis, verpleeghuis, huisarts, verzekeraars, 

zorginstanties, woningcorporatie en regelde crisisopvang 

voor haar oom. Ondertussen reed ze in drie maanden 

tijd 2.200 kilometer tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen 

en crisisopvang heen en weer en worstelde zich samen 

met haar zus Marjo (61) door schoenendozen vol 

administratie van haar oom en tante heen.

Uiteindelijk kwamen oom en tante beiden in hetzelfde 

verpleeghuis in Roermond terecht, maar op verschillende 

afdelingen. Ankie voert alle zorggesprekken en doet veel 

was.

Ankie: “Ik heb ook nog een fulltime baan. Zeker in het 

begin hield ik het allemaal nauwelijks vol en heb ook 

Een oudere dame meldde zich bij het 

Zorgteam in Roermond. Ze wilde graag 

een rolstoel. Bij doorvragen bleek dat ze 

die maar heel af en toe zou gebruiken. 

Een lid van het Zorgteam ging eens surfen 

op internet en kwam bij een rolstoelpoule 

terecht. Daar leen je een rolstoel als 

je die nodig hebt. Op die manier kan 

gemeenschapsgeld naar cliënten die het 

écht nodig hebben, aldus het Zorgteam, “en 

dat is ook Om! denken.” 

In 2015 staat het Zorgteam in Roermond 

klaar voor alle inwoners in de gebieden 

MALT (Maasniel, Asenray, Leeuwen en 

Tegelarijeveld) en KKKH (De Kemp, 

Kapel-Muggenbroek en Kitskensberg/

Heide). Zij kunnen op twee locaties terecht 

Zorgteam settelt zich in de wijken, tussen de inwoners

“Fijn dat jullie in de buurt zitten”

met vragen over gezondheid, wonen, 

werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk, 

voorzieningen en dagelijkse dingen. In het 

Zorgteam werken Wmo-consulenten van 

de gemeente samen met professionele 

hulpverleners. Cliënten hebben één vast 

aanspreekpunt. Het doel van het Zorgteam 

is vooral in te zetten op vroegtijdige 

signalering en preventie, waardoor grotere 

problemen in een gezin en in de wijk 

worden voorkomen. 

Het Zorgteam krijgt al positieve reacties 

van cliënten. “Fijn dat jullie dicht in de buurt 

zitten, horen we terug”, vertelt projectleider 

Peter Meulenberg. “We worden als 

laagdrempelig ervaren. Ons doel is echt te 

settelen in de wijken, tussen de inwoners 

en aan te sluiten bij de specifieke vragen 

en problematieken die er leven. We gaan 

meerdere keren op huisbezoek als het 

nodig is. Dat wordt enorm gewaardeerd, 

merken we. Mensen ervaren dat het 

Zorgteam tijd voor hen neemt.”

“Niemand is er bij 
gebaat 

als een mantelzorger 
uitvalt”

De teamleden merken dat veel mensen 

eraan moeten wennen dat bij hun zorgvraag 

voortaan eerst gekeken wordt wat ze zelf, 

samen met hun omgeving, nog kunnen. 

Arlette Reijnen zit in het Zorgteam vanuit 

haar ervaring als mantelzorgconsulent. “We 

brengen het sociale netwerk van de cliënt 

in kaart. Regelmatig blijkt dan dat cliënten 

meer mensen om zich heen hebben die 

iets voor hen willen betekenen, dan ze zelf 

dachten.”

Arlette geeft met een voorbeeld aan 

hoe het Zorgteam denkt en werkt. “Een 

drukbezette vrouw werd mantelzorger van 

haar hoogbejaarde ouders. De vrouw stelt 

erg hoge eisen aan zichzelf en de mensen 

om haar heen. De mantelzorg werd haar 

bijna te veel. Maar er is niemand bij gebaat 

als zij uitvalt als mantelzorger. Wij hebben 

toen geregeld dat zijzelf, in haar eigen huis, 

huishoudelijke hup kreeg. We houden ook 

contact met haar zodat ze haar grenzen 

beter kan bewaken. Zo kan ze op een 

ontspannen manier tijd besteden aan haar 

ouders. Ook dat is Om! denken.”

Het Zorgteam werkt voor alle inwoners in de gebieden MALT (Maasniel, Asenray, Leeuwen 

en Tegelarijeveld) en KKKH (De Kemp, Kapel-Muggenbroek en Kitskensberg/Heide).

Huisarts Gerrit ten Oever enthousiast over Zorgteam 

“Mensen leggen ziel en zaligheid op 
tafel bij hun huisarts”
Laatst vroeg een patiënt aan huisarts 

Gerrit ten Oever (67) ‘of de dokter 

kon helpen met het invullen van 

het belastingformulier’. Hij wil er 

mee aangeven dat patiënten met 

allerlei vragen en problemen bij hem 

aankloppen.

gedacht: ik stop met de mantelzorg. Maar nee zeggen is 

voor mij geen optie.” 

Wie wel nee kon zeggen, was haar zus Marjo. Marjo 

heeft grote bewondering voor de daadkracht van 

Ankie. “Daadkracht die ik niet kan en wil opbrengen. 

Ik werk fulltime en kan het er gewoon niet bij hebben. 

Ik ondersteun Ankie wel waar mogelijk, ben ook 

bewindvoerder geworden voor mijn oom en tante, 

maar ik wil geen mantelzorger voor hen zijn. Voor onze 

ouders zou ik het wel gedaan hebben. Soms voel ik me 

tegenover Ankie wel eens schuldig, ja.” 

Ankie: “Ik heb alle begrip voor de keuze van Marjo. Onze 

generatie zestigers zal steeds vaker als mantelzorger 

gevraagd worden om onze hoogbejaarde ouders te 

verzorgen. Wij zijn van een generatie die vroeger niet 

geleerd heeft om nee te zeggen. Je deed gewoon wat 

je ouders van je vroegen. Maar ik denk dat de nieuwe 

generaties zestigers daarin gaan veranderen, terwijl ze 

juist hard nodig zijn in de participatiesamenleving. Ja, we 

worden mondiger.” Lachend: “In ieder geval mijn zus.”

De gemeente Roermond draait in 

2015 proef met een ‘Zorgteam in 

de wijk’. Wie hulp nodig heeft, gaat 

met iemand van het Zorgteam om 

de tafel. Vervolgens maakt het team 

een ‘arrangement op maat’. Indien 

nodig wordt doorverwezen naar 

specialisten.

•  Het Zorgteam voor de wijken 

Maasniel, Asenray, Leeuwen 

en Tegelarijeveld is gevestigd 

in Wijkcentrum Tegelarijeveld 

(Schepen van Hertefeltstraat 26a). 

Inloop-spreekuur op maandag en 

woensdag van 10.00-12.00 uur.

•  Het Zorgteam voor de wijken De 

Kemp, Kapel-Muggenbroek en 

Kitskensberg/Heide is gevestigd 

in Gezondheidscentrum ’t Zand 

(Heinsbergerweg 2). 

  Inloop-spreekuur op dinsdag en 

donderdag van 10.00-12.00 uur.

Beide teams zijn bereikbaar via 

telefoonummer 06 - 3083 5141, of 

mail: info@zorgteamroermond.nl



Welke regelingen zijn veranderd per 1 januari 2015?

Huisarts Gerrit ten Oever enthousiast over Zorgteam 

“Mensen leggen ziel en zaligheid op 
tafel bij hun huisarts”

Ten Oever is één van de vier huisartsen 

in Gezondheidscentrum ’t Zand in de 

wijk Kapel in ‘t Zand. Problemen zijn er in 

vele soorten en maten onder de diverse 

patiëntenpopulatie, zo constateert Ten 

Oever. “Wij ervaren dat veel patiënten naast 

medische en psychische, vaak financiële en 

sociale problemen hebben. Met name de 

laatste twee, drie jaar zijn deze problemen 

enorm toegenomen.”

Sinds maart 2015 is er op proef een 

Zorgteam in Gezondheidscentrum ’t Zand 

gevestigd, voor vragen op het gebied van 

de Wmo, Jeugd en Gezin en GGZ. Dat 

team is een initiatief van de gemeente. 

Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen 

naar het Zorgteam, maar iedere 

Roermondenaar kan er ook tijdens de 

spreekuren binnenwandelen voor advies. 

Het Zorgteam kijkt gericht welke hulp nodig 

is en voorkomt dat hulpverleners langs 

elkaar heen werken. Ten Oever: “Ik heb 

meteen ‘ja’ gezegd tegen de proef, want ik 

zag de voordelen voor de patiënt.” 

Ten Oever is enthousiast over het 

Zorgteam. “Ik heb al zo’n 15 mensen 

doorgestuurd. Het werkt voor mij heel 

goed. En voor de gemeente is het een 

praktische manier om inwoners te bereiken 

en doelgericht te helpen.” 

De huisarts vindt het een heel goed 

initiatief dat de gemeente het loket in een 

Vóór 1 januari 2015 Ná 1 januari 2015

Wtcg / CER
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg): deze regeling was 
bedoeld om chronisch zieken en 
gehandicapten te compenseren voor de 
meerkosten die zij maken als gevolg van 
hun ziekte of handicap. Bijvoorbeeld extra 
beddengoed, waskosten, energieverbruik en 
schoeisel.

Tegemoetkoming meerkosten chronisch 
zieken
Gemeente Roermond komt mensen met 
een chronische ziekte of handicap 
tegemoet in de meerkosten die zij maken. 
Nieuwe regeling: “Beleidsregels 
tegemoetkoming meerkosten chronisch 
zieken 2015”. Onder voorwaarden bedraagt 
de tegemoetkoming eenmalig € 100 per 
kalenderjaar per persoon. 

Eigen bijdrage
Berekeningswijze: het uurtarief voor AWBZ-
zorg is gebaseerd op een fictief bedrag 
(€ 14 per uur). Over dit tarief betaalt cliënt 
een eigen bijdrage, vastgesteld door het 
Centraal Administratiekantoor. 
33% Korting op de eigen bijdrage op grond 
van Wtcg.

Eigen bijdrage
Berekeningswijze: het uurtarief voor Wmo-
diensten is gelijk aan de werkelijke kosten 
van de ondersteuning. Over dit tarief betaalt 
cliënt een eigen bijdrage, vastgesteld door 
het Centraal Administratiekantoor. 
Geen Wtcg-korting op de eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget
Cliënt beheert zelf het budget en betaalt de 
hulpverleners.

Persoonsgebonden budget
Sociale Verzekeringsbank beheert het 
budget en verzorgt de betalingen aan 
hulpverleners.

Mantelzorgcompliment
Regeling ‘Mantelzorgcompliment’ voor de 
ondersteuning van mantelzorgers, 
uitgevoerd door de Sociale 
Verzekeringsbank. Dit was een blijk van 
waardering voor mantelzorgers die 
langdurig en intensief een familielid, partner, 
vriend of kennis verzorgen.

Blijk van waardering mantelzorgers
Gemeente Roermond ondersteunt 
mantelzorgers om hun taken goed te 
kunnen blijven uitvoeren. Met een nieuwe 
regeling waardeert zij – onder voorwaarden 
– de inzet van mantelzorgers. Jonge 
mantelzorgers krijgen bioscoopbonnen. 
Volwassen mantelzorgers ontvangen € 175 
op jaarbasis.

Gehandicaptenplatform 
al twintig jaar een begrip
Ruim 20 jaar geleden werd het Gehandicapten Platform Roermond opgericht. 

Dit overlegorgaan komt op voor de belangen van mensen met een handicap of 

chronische ziekte. Doel is om deze mensen zo volwaardig mogelijk deel te laten 

nemen in de samenleving. Of het nu gaat om wonen, werken of onderwijs, het 

gehandicaptenplatform kijkt mee en adviseert. 

Onlangs verraste wethouder Marianne Smitsmans de leden van het gehandicapten-

platform met een bloemetje. “Jullie zijn onze oren en ogen, zodat wij nadrukkelijk 

rekening kunnen houden met mensen met een beperking. Jullie inzet en betrokkenheid 

heeft in die twintig jaar tot een lange lijst met succespunten geleid. Daar wil ik jullie 

namens het stadsbestuur voor bedanken”, zo liet de wethouder trots weten.

Mevrouw Rita Claessen-Schrijnemaekers is voorzitter van het gehandicaptenplatform 

en is één van de leden van het eerste uur. Ze was, mede met dhr. Ger Baetsen bij de 

oprichting, al van de partij. “Alle leden van het Platform waren blij verrast met deze 

sympathieke geste van de wethouder”.

Gehandicapten Platform Roermond is in de loop der jaren betrokken bij veel projecten en heeft 

heel wat zaken onder de aandacht weten te brengen. Enkele highlights zijn:

•  Verbeterde toegankelijkheid van diverse openbare gebouwen, winkels, horeca. 

•  De blinden-geleidelijnen in de binnenstad;

•  Het stimuleren van sport voor mensen met een beperking.

gezondheidscentrum heeft gevestigd. 

“Voor veel mensen met problemen is 

hun huisarts het eerste aanspreekpunt. 

Wij weten vaak veel van onze 

patiënten en kunnen daarom gericht 

doorverwijzen. Daar is al veel mee 

gewonnen.”

De zussen Marjo en Ankie nemen de administratie door.



Jeugdhulp
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

“Wij zijn er voor zware 
én lichte opvoedvragen”
“Wat we vooral in dit verhaal willen 

benadrukken,” zegt Debbie Vries, “is 

dat het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Midden-Limburg er is voor álle vragen 

over opgroeien en opvoeden. Dus voor 

de zware én voor de lichte vragen! 

Helaas hebben veel mensen het 

beeld dat je bij ons alleen met ernstige 

opvoedproblematiek kunt aanbellen. 

Niets is minder waar! Wij geven ook 

advies als je peuter niet wil eten of 

slecht slaapt, of als je een joint vindt 

op de kamer van je puberdochter”, aldus 

Debbie. Zij is teamleidster van drie teams 

jeugd- en gezinswerkers bij het Centrum 

voor Jeugd en Gezin in Midden-Limburg.

Sinds 2015 is het Centrum voor Jeugd en 

Gezin Midden-Limburg er dus voor álle 

opgroei- en opvoedvragen voor de inwoners 

van Midden-Limburg. In gesprekken met 

ouders wordt samen onderzocht welke 

hulp en ondersteuning nodig is en of 

doorverwezen wordt naar specialisten. 

De top 5-vragen die bij het centrum 

binnenkomen, gaan volgens Debbie 

over opvoeding, echtscheiding, over de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van het 

kind, over psychische/psychiatrische 

stoornissen en over omgaan met licht 

verstandelijke beperkingen bij het kind (of 

bij de ouders).

Het doel van het Centrum voor Jeugd 

en Gezin Midden-Limburg is vooral 

signaleren en preventief werken om 

erger te voorkomen. Dat is goed voor 

de cliënten zelf, maar moet op termijn 

ook zorgkosten besparen. Debbie: 

“Mede daarom hebben we inmiddels een 

samenwerking met alle scholen in het 

basis- en voortgezet onderwijs in de regio. 

Per school bekijken we wat nodig is. Hoe 

eerder we zaken oppikken, hoe beter.”

Kinderopvang Roermond werkt gericht aan 
taalachterstand peuters

Gewoon Nederlands spreken 
tegen zeventig nationaliteiten 

“Het kind staat 
voorop,

in alles wat we doen”

Het centrum zoekt ook samenwerking 

met alle huisartsen, kinderopvang en 

welzijnsorganisaties. Debbie: “We leggen 

contacten en geven presentaties, zodat 

uiteindelijk iedereen weet wat we doen 

en hoe we elkaar kunnen versterken. Het 

begint zijn vruchten af te werpen.” 

Van januari tot half april 2015 kwamen 

827 lichte en zware vragen binnen bij het 

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-

Limburg. Om de nieuwe taken uit te kunnen 

voeren, is het centrum gegroeid van 25 

naar 66 jeugd- en gezinswerkers, naast de 

consulenten. Debbie: “Dus behalve extern, 

“Uit welk land je ook komt, iedere ouder 

wil het beste voor zijn kind”, aldus John 

Logtenberg.

“Voor ons is het allerbelangrijkste 

dat de jeugd en de gezinnen de hulp 

krijgen die ze nodig hebben”, zegt 

Marieke Puts van Rubicon jeugdzorg. 

Sinds 2015 zijn de gemeenten 

verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 

Daarom zocht de gemeente 

Roermond ervaren en stabiele 

aanbieders van jeugdzorg en dat werd 

onder andere Rubicon. 

Marieke: “We hebben nu met veel 

veranderingen in de jeugdzorg te 

maken. Dat is spannend, maar we 

zetten samen met de gemeente en 

samenwerkingspartners de schouders 

eronder.”

De ambulante jeugdzorg die Rubicon 

bood, is deels overgenomen door 

het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Rubicon biedt nu pleegzorg, 

residentiële hulpverlening (opname) 

en gespecialiseerde zorg voor 

jeugd en gezinnen. Marieke: “Een 

aantal van onze medewerkers is 

overgenomen door het Centrum voor 

Jeugd en Gezin, dus de expertise blijft 

gelukkig behouden in Roermond en 

omstreken.”

Rubicon jeugdzorg:

“Samen zetten we de 
schouders eronder”

“Het allerbelangrijkste is dat de jeugd en de gezinnen de hulp krijgen die ze nodig 

hebben”, zegt Marieke Puts van Rubicon jeugdzorg.

Hoe communiceer je met kinderen en hun 

ouders van 70 verschillende nationaliteiten, 

die vaak slecht Nederlands spreken? 

‘’Gewoon in het Nederlands, de taal van 

kinderen is namelijk universeel”, zegt 

John Logtenberg, clustermanager bij de 

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR). 

De stichting beheert vier peuterspeelzalen 

en kinderdagverblijf Blij Begin in de wijken 

Donderberg, De Kemp en ’t Veld. Negentig 

procent van de 280 SKR-kinderen is van 

allochtone afkomst. De stichting werkt 

gericht aan de taalachterstand van de 

kinderen.

Voorlichtingsmateriaal wordt soms wel in 

de moedertaal van de ouders uitgedeeld. 

“Maar Nederlands met elkaar spreken is 

de beste manier om de taal te leren”, aldus 

John. “In noodgevallen schakelen we een 

tolk in.” 

Soms, vertelt John, is het voor de 

medewerkers moeilijk om zich in al die 

verschillende culturen te verplaatsen. “Maar 

uit welk land je ook komt, iedere ouder 

wil het beste voor zijn kind. Ook dat is 

universeel en daarin kun je elkaar vinden.”

Als ouders thuis geen Nederlands 

spreken, hebben hun kinderen vaak een 

taalachterstand. Die kinderen mogen, met 

een indicatie, al vanaf hun tweede jaar 

naar de peuterspeelzaal. Zij krijgen bij 

aanmelding voorrang. Want een (grote) 

achterstand op jonge leeftijd, blijkt later 

moeilijk weg te werken en kan ook voor 

andere problemen in de ontwikkeling 

zorgen.

De vier peuterspeelzalen en kinderdag-

verblijf Blij Begin betrekken de ouders 

intensief bij waar de opvang mee bezig 

is. “We zitten er bovenop!”, vertelt John. 

“Zeventig procent van de ouders komt 

bijvoorbeeld naar de ouderbijeenkomsten, 

ondanks de taalbarrières.” Hij ziet veel 

zwak sociale milieus met allerlei problemen: 

financieel, sociaal, soms geweld, soms 

drugs. “We hebben daarom regelmatig 

en heel goed overleg met de JGZ en het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij luisteren 

serieus naar ons, doen uitstekend werk. Wij 

hebben ze hard nodig.”

John legt uit dat de verantwoordelijkheid 

voor de opvoeding altijd bij de ouders 

blijft liggen. “Wij helpen waar we kunnen, 

hebben veel expertise in huis, maar ouders 

blijven natuurlijk zelf verantwoordelijk. Als 

de hulp geweigerd wordt, dan doen we een 

melding. Dat gebeurde vier of vijf keer het 

afgelopen half jaar. Op 280 kinderen valt 

dat reuze mee. Dat betekent dus dat wij zelf 

al een eind komen, samen met het JGZ en 

het Centrum voor Jeugd en Gezin.”



‘Samen, ben ik sterker’ leert jongeren meer 
sociale vaardigheden en omgaan met boosheid 

Mooie resultaten op 
Praktijkschool met 
weerbaarheidstraining

Nikolay Kuipers (41) woont met zijn gezin 

in de wijk Kitskensberg in Roermond. 

Samen met zijn dochter Nikita (11) doet 

hij boodschappen. Heeft hij wel eens van 

het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

gehoord? “Jazeker”, zegt Nikolay. “Die zijn er 

toch voor als je problemen met je kinderen 

hebt?” Het centrum is er beslist ook voor de 

‘kleine’ vragen over opgroeien en opvoeden. 

“Dat zou iedereen dan moeten weten”, zegt 

Nikolay. “Laat ze dat vooral in onze wijk 

bekendmaken, want daar valt genoeg werk 

te doen.” Hij vertelt over de talloze kinderen 

in zijn wijk die op straat rondhangen en door 

hun ouders/ verzorgers aan hun lot worden 

overgelaten. “Er wordt niet naar die kinderen 

Straatinterview

“Ik zie zoveel kinderen 
waar niet naar wordt 
omgekeken”

omgekeken, kleuters soms. Ik zie het de hele 

dag om me heen. Verschrikkelijk.”

Om z’n eigen twee dochters goed te 

begeleiden, besloot hij huisvader te worden 

na een reorganisatie op zijn werk. “Mijn vrouw 

verdient nu het geld. Dat bevalt ons beiden, 

hoewel het financieel zwaar is.” Zijn dochters 

van 11 en 7 raakt hij niet uit het oog. “Dat kan 

niet in onze wijk.”

Of Nikolay naar het CJG zou gaan met 

vragen over opgroeien en opvoeden? “Ik 

ben iemand die informatie opzoekt op 

internet. Maar als ik er echt niet uitkom, 

zou het CJG misschien een optie zijn nu ik 

weet dat ze er niet alleen zijn voor ernstige 

gezinsproblematiek.”

Nikolay Kuipers met zijn dochter Nikita

Debbie Vries: “Er zijn volop uitdagingen, waarbij het kind elke dag voorop staat”.

valt intern ook genoeg te organiseren. Het 

is prachtig en leerzaam om dit proces mee 

te maken. Er zijn volop uitdagingen, waarbij 

het kind elke dag voorop staat. Want de 

Leerlingen van Praktijkonderwijs Roermond tonen vol trots hun diploma van de 

weerbaarheidstraining ‘Samen, ben ik sterker’.

belangen van het kind en het gezin zijn 

leidend in alles wat we doen.” 

• Kijk voor meer informatie op de 

 website www.cjgml.nl

Sommige kinderen hebben handvatten nodig voor de ontwikkeling van (meer) 

sociale vaardigheden. Ze moeten weerbaarder worden en leren omgaan met 

boosheid en agressie. Praktijkonderwijs Roermond dat 169 (moeilijk lerende) 

leerlingen van 12-18 jaar opleidt voor de arbeidsmarkt, wilde een aantal leerlingen 

die handvatten aanbieden. De school kwam in contact met Jet van Wolferen. Zij is 

zelfstandig trainer en een ervaren jeugdhulpverlener. Jet ontwikkelde haar eigen 

weerbaarheidstraining: ‘Samen, ben ik sterker’. Een training op maat en dus op het 

eigen niveau van de deelnemers. “En dat is zeker op onze school héél belangrijk”, 

zegt mevrouw Jos Ros , adjunct-directeur van Praktijkonderwijs Roermond, 

gevestigd aan de Heinsbergerweg.

9 april 2015 kregen de eerste trotse deelnemers hun diploma uitgereikt door de 

eveneens trotse Jet. 

Uit het brugjaar en de tweede klas deden acht leerlingen mee. “En de resultaten 

zijn boven verwachting”, zegt Jos. “Ze leerden onder meer beter na te denken 

voordat ze iets doen of zeggen. Ook is hun zelfrespect duidelijk toegenomen. Ze 

stralen uit: ‘Ik mag er zijn’. Daar hebben ze de rest van hun schooltijd en hun leven 

iets aan.”

Jet betrekt bij deze training nadrukkelijk de leerkrachten en ouders van de 

leerlingen. Ze gaat zelfs op huisbezoek. “Ouders hebben een cruciale rol in de 

training”, aldus Jet. “Ze zijn heel blij dat ze handvatten krijgen aangereikt bij 

de opvoeding van hun puber. Het is belangrijk dat de ouders en leerkrachten 

meebewegen met de ontwikkeling die het kind meemaakt tijdens deze training.” 

Jos vult aan: “We merken dat thuis meer communicatie op gang komt. De angst of 

weerstand om open met elkaar te praten is weggenomen.” 

De training duurt elf weken. Sommige onderdelen zijn individueel, andere 

groepsgewijs. Jos wil graag deze training nogmaals laten verzorgen. “Het is 

het waard”, vindt zij. “Wij zijn op deze school altijd bewust op zoek naar het 

beste voor onze leerlingen. We willen dat zij uitgroeien tot zelfstandige en 

evenwichtige burgers. En als je positief weerbaar bent, kun je het ver brengen in de 

maatschappij.”

De school kreeg eenmalig subsidie voor de training via het gemeentelijke project 

‘Versterken van eigen weerbaarheid van kinderen en jongeren’. Die subsidie was 

bedoeld voor scholen en verenigingen in de gemeente Roermond. Jos heeft binnen 

het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Limburg al aangekaart dat binnen 

het Praktijkonderwijs voor het komend schooljaar ook weer behoefte is aan 

deze training. “Want we gunnen onze leerlingen deze waardevolle training.” 



Werk & inkomen

Maar liefst 32 jaar werkte Carin Schmitz 

(52) beschermd bij Westrom. Daar deed ze 

administratief werk. Carin heeft een visuele 

beperking en ziet 10 tot 20 procent. Maar 

met een groter beeldscherm en aangepaste 

werkplek komt ze een heel eind.

Vorig jaar kreeg ze de mogelijkheid voor 

een werkplek buiten Westrom. Dat past 

Carin Schmitz: van beschermde naar reguliere werkplek

“Lang gedacht dat ik het niet zou durven”

Vorig jaar kreeg Carin Schmitz de mogelijkheid voor een werkplek buiten Westrom, waar ze 

maar liefst 32 jaar heeft gewerkt. 

“Ik verwacht dat jongeren zich 

makkelijker kunnen voegen in de 

nieuwe participatiemaatschappij dan 

senioren. Senioren zijn gewend aan de 

verzorgingsstaat die alles regelt. Wij 

worden opgevoed met het idee om zo 

min mogelijk afhankelijk te zijn van de 

overheid”, aldus Simone Verboogen (23). 

Simone werkt bij de gemeente Weert 

aan de visieontwikkeling op burger- en 

overheidsparticipatie. Simone studeerde 

International Lifestyle. “Ik heb geleerd 

me te verdiepen in verschillende 

leefstijlen, veranderende waarden en 

behoeften te signaleren en concepten 

te ontwikkelen die bijdragen aan de 

kwaliteit van leven.” 

In Weert onderzoekt Simone hoe 

inwoners meer en beter betrokken 

kunnen worden bij de participatie-

maatschappij. Dat persoonlijke 

communicatie met inwoners heel 

Een bedrijf levert gratis isolatiemateriaal 

voor het gebouw van de scouting. 

Als tegenprestatie organiseert de 

scouting een leuke speurtocht voor de 

kinderen van het personeel van het 

bedrijf. “Voor beide partijen een mooie 

match”, zegt Paula Claessens van de 

Roermondse Uitdaging. Deze organisatie 

brengt bedrijven en maatschappelijke 

organisaties bij elkaar zodat ze elkaar, 

met gesloten portemonnees, vooruit 

kunnen helpen. Zie hier het nieuwe Om! 

denken. 

Nog een voorbeeld van een match. Een 

jonge band vond gratis repetitieruimte 

in een basisschool in Roermond. Als 

tegenprestatie organiseert de band 

creatieve muziekprojecten voor de 

leerlingen van de school.

Paula: “In de regel zie je dat bedrijven 

en maatschappelijke organisaties 

elkaar niet zo snel vinden. Het zijn twee 

verschillende bloedgroepen. Maar zodra 

je deze partijen bij elkaar brengt, komt er 

heel wat moois op gang! Dat is ook nodig. 

Want de subsidiekraan gaat dicht, dus 

maatschappelijke organisaties moeten 

commerciëler gaan denken. En bedrijven 

willen invulling geven aan Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen. Alles valt dus 

samen. Wij zorgen voor de verbindingen 

en de matches. Zie ons als een 

bemiddelingsbureau in vraag en aanbod 

van materialen, middelen en menskracht.”

In 2014, het eerste jaar van de Uitdaging, 

vonden 116 matches plaats tussen bedrijven 

en maatschappelijke organisaties. Die 

vertegenwoordigen een commerciële waarde 

van 75.000 euro. De Roermondse Uitdaging 

krijgt 10.000 euro subsidie van de gemeente. 

En bedrijven die founder van de Uitdaging 

willen worden, verbinden zich voor drie jaar 

aan de Uitdaging en betalen daarvoor 2.500 

tot 5.000 euro per jaar. 

“Door de Roermondse Uitdaging en het Om! denken komt burenhulp weer terug.”

Roermondse Uitdaging verbindt bedrijven en maatsch appelijke organisaties

“Ouderwetse burenhulp in nieuw jasje” 

Startbudget voor opdoen van werkervaring 

“Nieuwe overheid zal jongeren 
meer aanspreken”

Wethouder Gerard IJff

“Het DNA van de stad ontstaat 
in de wijken”
“Elke wijk is een microsamenleving”, 

zegt wethouder Gerard IJff. “En 

in die minisamenlevingen worden 

gemeenschapszin en het zorgen 

voor elkaar, héél belangrijk. Het DNA 

van de stad ontstaat in onze wijken. 

Verenigingen, buurthuizen en vrijwilligers 

hebben daar een groot aandeel in. Wij 

laten als gemeente steeds meer los 

omdat wijkbewoners zelf het beste weten 

wat goed is voor hun wijk. Natuurlijk 

geven wij wel de kaders aan.”

IJff heeft er alle vertrouwen in dat 

inwoners van Roermond hun nieuwe rol 

oppakken en klaar staan voor elkaar. “In 

Roermond wonen veel actieve mensen 

die zich oprecht betrokken voelen bij 

hun stad en ook trots zijn op hun stad. 

Deze mensen zijn hard nodig in een snel 

veranderende wereld.”

De wethouder verwacht dat in de naaste 

toekomst meer mensen in de stad komen 

wonen, die er niet werken en dus niet 

sociaaleconomisch gebonden zijn aan 

Roermond. “Met de computer kun je 

tegenwoordig overal werken en ook 

thuiswerken. Veel mensen gaan daarom 

een woonplaats kiezen waar ze graag 

wonen, niet omdat ze er werken. Daar 

zullen we met het aanbod van onze 

voorzieningen dus duidelijk rekening 

mee moeten houden. We gaan, als 

moderne stad, zoveel mogelijk maatwerk 

leveren om aantrekkelijk te zijn voor 

alle inwoners: jong en oud, zelfstandig 

en hulpbehoevend, allochtoon en 

autochtoon.” 

Ook de in- en uitvoering van de 

Participatiewet zit in IJffs portefeuille. 

Iedereen aan het werk, ook degenen 

met een beperking, is de basisgedachte 

van deze wet. IJff: “Logisch dat we als 

gemeente hierbij intensief samenwerken 

met werkgevers en werknemers. We 

hebben samen al grote stappen gezet. 

Het grote voordeel is dat het bedrijfsleven 

in Roermond een heel sterke positie 

heeft. Ik ben enorm trots op onze 

ondernemers. Zij zien en nemen hun 

verantwoordelijkheden bij de uitvoering, 

al is het niet altijd makkelijk. Bedrijven 

melden zich inmiddels spontaan bij ons 

om mee te denken. Dat is prima, want het 

idee om iedereen aan het werk te krijgen, 

moet echt gezamenlijk gedragen worden.”

Wethouder

Gerard IJff

in het huidige landelijk beleid om mensen 

met een beperking uit hun beschermde 

werkomgeving te halen en – indien 

mogelijk – naar regulier werk te begeleiden. 

Voor Carin werd die plek gevonden bij 

kringloopwarenhuis Het Goed in Roermond. 

Daar doet Carin eveneens secretarieel/

administratief werk en de ophaalplanning.

“Je zou verwachten dat het mij na 32 jaar 

enorm veel moeite zou kosten om van 

baan te veranderen, zeker omdat ik een 

beperking heb”, zegt Carin. “Maar het 

tegenovergestelde was waar. Bij Westrom 

had ik de laatste jaren te weinig uitdaging, 

hier bij Het Goed moet ik flink aan de bak.” 

Carin heeft graag een eenmanswerkplek 

zonder al te veel reuring om haar heen 

en dat lukte ook bij Het Goed. “Ik ben 

dus helemaal happy. Overigens had ik tot 

enkele jaren geleden nooit van werkplek 

dúrven veranderen. Het is een groeiproces 

geweest.”

Carin bracht als mystery guest wel eerst 

een bezoek aan Het Goed. “Ik was er nog 

nooit geweest. Ik liep er rond en het voelde 

goed. Zelf ben ik een bewuste consu-

minderaar, ik koop alleen wat ik echt nodig 

heb. Er wordt veel te veel weggegooid, 

dus ik sta helemaal achter de gedachte om 

spullen een tweede kans te geven. Ik pas 

dus binnen dit bedrijf.”

Soms kan werken ook geld kosten, want 

Carin heeft al een paar laarzen en een rok 

bij Het Goed gekocht. “Maar die had ik echt 

nodig”, lacht Carin.



belangrijk is om draagvlak te creëren, is al 

een belangrijke conclusie van Simone. Ook 

merkt ze op dat er wat knelpunten zitten in 

de communicatie tussen de gemeente en 

wijkraden. 

Simone kreeg voor haar onderzoek een 

zogenaamde Startersbeurs van 3.000 

euro. De regio Midden-Limburg geeft 50 

Startersbeurzen aan jongeren die met dat 

geld werkervaring kunnen opdoen. Simone 

kreeg ook een opleidingsbudget van 600 

euro. Door werk- en onderzoekservaring 

op te doen, worden de kansen van de 50 

starters op de arbeidsmarkt vergroot, zo is 

het idee achter de financiële ondersteuning. 

“Met deze beurs kan ik mijn kennis, ervaring 

en netwerk uitbreiden”, aldus Simone.

Voor Simone is het tijdens haar onderzoek 

duidelijk geworden dat het voor ambtenaren 

en bestuurders van de gemeente – net 

als voor de Weertenaren – ook wennen is, 

Simone Verboogen: “Wij worden opgevoed met het idee om zo min mogelijk afhankelijk te 

zijn van de overheid.”

“Door de Roermondse Uitdaging en het Om! denken komt burenhulp weer terug.”

Roermondse Uitdaging verbindt bedrijven en maatsch appelijke organisaties

“Ouderwetse burenhulp in nieuw jasje” 

Startbudget voor opdoen van werkervaring 

“Nieuwe overheid zal jongeren 
meer aanspreken”

WerkgeversServicepunt Midden-Limburg:

“Voor ieder mens is er een geschikte werkplek”
In het Sociaal akkoord hebben kabinet 

en sociale partners (werkgevers en 

werknemers) afgesproken dat extra banen 

worden gecreëerd voor mensen met een 

arbeidsbeperking. Bij deze banenafspraak 

gaat het landelijk om 125.000 extra banen. 

In Midden-Limburg moet het bedrijfsleven 

185 mensen met een beperking aan werk 

helpen en de overheid 45 mensen. Veel 

Roermondse werkgevers zien het belang 

van deze afspraak en denken mee met het 

WerkgeversServicepunt Midden-Limburg over 

de uitvoering. 

“Zij zien de Participatiewet als onderdeel 

van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen”, zegt Judith Theunissen van 

het WerkgeversServicepunt Midden-Limburg. 

Maar Judith merkt ook dat de praktische 

uitvoering van de Participatiewet nog veel 

vragen oproept. Daarom werken zij en 

haar collega’s heel hard om werkgevers te 

informeren over en te ondersteunen bij de 

nieuwe wetten en maatregelen. Begin dit jaar 

organiseerde het WerkgeversServicepunt 

al een informatieve ontbijtsessie voor 

werkgevers. Die sloeg goed aan. Nu gaan 

Judith en collega’s aansluiten bij bestaande 

overlegstructuren van ondernemers op de vijf 

bedrijventerreinen in Roermond. 

Judith: “Wij ervaren bij werkgevers dat het bij 

hun beleving enorm helpt als wij vraagstukken 

persoonlijk maken. Dan zeggen we: ‘Stel 

dat u een familielid heeft met een beperking. 

Dit familielid wil heel graag werken en kán 

ook goed bepaald werk doen. Dan zou u 

toch willen dat een werkgever de kwaliteiten 

van die persoon ziet en wil inzetten voor zijn 

bedrijf…’”

Volgens Judith zijn er legio mogelijkheden 

om mensen met een beperking aan werk te 

helpen. “Door onze ervaring weten wij: ‘Voor 

ieder mens is er een geschikte werkplek’. 

Wij willen werkgevers graag informeren 

en vooruit helpen. Ons beste argument 

om hen te motiveren mensen met een 

beperking in dienst te nemen, is: wórd de 

participatiemaatschappij. Ga Om! denken. 

Denk in uitdagingen. En… het werkt!”

Er legio mogelijkheden om mensen met een 

beperking aan werk te helpen. Het denken 

in uitdagingen helpt daarbij.

“We zijn heel tevreden over de 

voortgang”, zegt Paula. “In wezen 

gaat het om simpele burenhulp, het bij 

elkaar brengen van mensen die elkaar 

kunnen helpen. Vroeger ging het altijd 

zo. Dat gevoel is de laatste jaren wat 

ondergesneeuwd in onze samenleving . 

Maar door de Roermondse Uitdaging en 

het Om! denken komt het weer terug.”

Kijk voor meer informatie op: 

www.roermondseuitdaging.nl

Het WerkgeversServicepunt is een 

samenwerkingsverband van de zeven 

Midden-Limburgse gemeenten, 

Sociale Werkvoorziening en UWV. Het 

is het aanspreekpunt voor werkgevers 

met vragen over de arbeidsmarkt en 

het ondersteunt werkgevers bij de 

uitvoering van de Participatiewet. 

Het WerkgeversServicepunt Noord- 

en Midden-Limburg is te bereiken via 

telefoonnummer (077) 700 18 94 en 

per e-mail: werkgeversservicepunt-

noord-en-midden-Limburg@uwv.nl.

Het servicepunt is bereikbaar van 

maandag t/m vrijdag tussen 

08.00 en 17.00 uur.

De startersbudgetten, 

Startersbeurs geheten, 

zijn speciaal voor jongeren 

tussen de 18 en 27 jaar die 

wonen in Roermond, Echt-

Susteren, Leudal, Maasgouw, 

Nederweert, Roerdalen en 

Weert. 

Ze zijn klaar zijn met hun 

opleiding, hebben geen 

uitkering en willen graag aan 

de slag maar hebben nog 

geen werk gevonden. 

Met de Startersbeurs 

kunnen zij zes maanden 

werkervaring opdoen bij 

een bedrijf naar eigen 

keuze en hun competenties 

en vaardigheden (verder) 

ontwikkelen. Zo vergroten 

zij hun kansen op de 

arbeidsmarkt. 

Voor meer informatie over de 

Startersbeurs: 

www.startersbeurs.nu/Midden-

Limburg

de participatiesamenleving. Simone: “We 

gaan van een regisserende gemeente naar 

een faciliterende gemeente waarbij meer 

zelfredzaamheid van burgers wordt verwacht. 

De ruimte om te veranderen is er, evenals 

de middelen. Maar ook de ambtenaren 

zoeken naar hun nieuwe rol. Dat maakt het 

onderzoek voor mij heel boeiend.” 



Om! Naar nieuw samenleven
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Ontmoetingsruimte in De Donderie

Vijf ochtenden per week kunnen bewoners 

van de wijk Donderberg terecht in de 

ontmoetingsruimte van De Donderie. Ze 

kunnen er koffie drinken en rustig de krant 

lezen. Bezoekers zijn niet verplicht een 

consumptie af te nemen. Ze kunnen ook 

boeken ruilen via de ruilboekenkast. Die 

biedt onder meer tien boeken van bekende 

Nederlandse schrijvers, die herschreven zijn 

in eenvoudig taalgebruik voor laaggeletterden. 

Deze boeken kunnen mensen aan het lezen 

krijgen. 

De ontmoetingsruimte is als burgerinitiatief 

een onderdeel van de wijkraad Donderberg.

Multi Koken & Bewegen

Zoekt u een cateringadres voor multiculturele 

hapjes? Of wilt u graag deelnemen aan 

een kookworkshop voor multiculturele 

gerechten? Dan bent u welkom bij Multi 

Koken & Bewegen van wijkonderneming 

Donderberg in Roermond. U kunt ook komen 

eten in het Eetcafé. Multi Koken & Bewegen 

stimuleert mensen die net de aansluiting 

missen met de arbeidsmarkt, een stap te 

maken naar een beroepsopleiding en/of 

betaald werk. Dit zijn bijvoorbeeld allochtone 

vrouwen en inburgeraars die stagneren in 

het inburgeringsproces. Samen met het 

Moedercentrum Maximina wil de stichting een 

moestuin gaan aanleggen.

Meer informatie: 06 - 1981 0745 of 

www.multikoken-bewegen.nl 

Woonzorgbrigade Donderberg

De Woonzorgbrigade in de Donderberg is een 

verzamelnaam voor diverse werkzaamheden 

op het gebied van wonen, welzijn en 

dienstverlening. Het gaat bijvoorbeeld om 

kleine technische klussen in en om het huis, 

winterdienst (zoals stoep sneeuwvrij maken), 

persoonlijke begeleiding (bezoek aan huisarts 

of familie), boodschappenservice of gezellig 

samen koffie drinken.

Roermond wordt steeds schoner. Dat is de verdienste van het Sjoon Team 

Remunj. De deelnemers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in 

de stad. “Wij hóren bij de stad”, zeggen ze zelf vol overtuiging. Begin maart 2015 

kregen de deelnemers van de gemeente een ‘certificaat van waardering’ uitgereikt. 

Om! projecten
In Roermond lopen tal van Om! projecten. Vaak zijn ze door inwoners zelf opgezet. 

Omdat zij beseffen dat je elkaar nodig hebt en in de nieuwe participatiesamenleving 

elkaar steeds méér nodig zult hebben. Elk Om! project heeft tot doel het samengevoel 

te bevorderen, de wijken te versterken en inwoners actief te betrekken bij de 

maatschappij. Want bij het echte Roermondse Om! denken blijft niemand alleen staan. 

We zorgen met elkaar voor degenen die wat hulp en een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. We zijn sámen Roermond. Een greep uit de lopende Om! projecten. 

Wederkerigheid is hierbij een belangrijk 

begrip. Dat wil zeggen dat mensen die hulp 

vragen, soms op een ander terrein zelf hulp 

kunnen bieden. 

Meer informatie: woonzorgbrigade@gmail.com

Servicepunt Swalmen

Boeken lenen of ruilen: inwoners van 

Swalmen bleken dit heel erg te missen in hun 

dorp, nadat de bieb was verdwenen. Een 

boekenuitleenpunt komt er nu, de Laeskamer, 

en wordt onderdeel van het nieuwe 

Servicepunt Swalmen. Dit laagdrempelige 

servicepunt, gerund door vrijwilligers, komt in 

het oude gemeentehuis van Swalmen en is 

tot stand gekomen in samenwerking tussen 

de Dorpsraad Swalmen en de gemeente. 

Voor het eerst is ook gewerkt met een 

zogenaamde burgerbegroting. Daarbij denken 

en onderhandelen burgers mee over het 

verdelen van publieke geldbronnen en komen 

daardoor dichter bij de besluitvorming van de 

gemeentebegroting.

Goojedaag Paradies

Goojedaag Paradies is een nieuwe vorm 

van dagbesteding in het ontmoetings- en 

activiteitencentrum ‘t Paradies. Het project 

biedt dagactiviteiten aan wijkbewoners die 

daar geen indicatie voor hebben. Vrijwilligers 

en professionals werken hierbij samen. Het 

gaat om plezierig en ongedwongen samenzijn 

met tal van activiteiten. ‘Goojedaag’ biedt 

iedere woensdag het echte ‘soos’gevoel.

Meer informatie: (0475) 470 047 of info@

paradiesroermond.nl

Coach4you

Coach4you is een landelijk project dat ook in 

Roermond loopt. Doel is te voorkomen dat 

risicoleerlingen uit groep 8 vroegtijdig uitvallen 

in het voorgezet onderwijs. Een leerling wordt 

daarom gekoppeld aan een (vrijwillige) coach, 

die helpt bij het aanbrengen van structuur 

en het vinden van een goede leermethode. 

Coach4you draait in De Kruidentuin en Kapel. 

Meer informatie: (0475) 319 140 of www.

servicegilderoermond.nl 

Afval in Burgemeester Moorenhof

Afval op straat is een doorn in het oog van een 

aantal bewoners van de Burgemeester 

Moorenhof. Zo liggen regelmatig vuilniszakken 

op straat op dagen dat er geen afval wordt 

opgehaald. In deze straat staan 15 senioren-

woningen en 12 portiekwoningen voor jongeren.

De Belangengroep Burgemeester Moorenhof, 

waarin drie bewoners zitting hebben, kaartte 

het zwerfafvalprobleem aan in het overleg 

met politie, gemeente en woningcorporatie. 

Vervolgens werd informatie verspreid aan 

de bewoners. Deze weten nu ook dat ze 

een boete kunnen krijgen van tussen de 90 

en 375 euro, als ze afval dumpen op dagen 

dat geen afval wordt opgehaald. “Iedereen 

moet begrijpen dat het belangrijk is om je 

leefomgeving netjes te houden”, aldus de 

Belangengroep. 

Wijkactie in Maasniel

In wijkcentrum Tegelarijveld is voor 

wijkbewoners elke dinsdag spreekuur van 

15.00-17.00 uur. Zij kunnen hier terecht 

met vragen aan politie, stadstoezicht en 

woningcorporatie. Eind 2014, begin 2015 

werden auto’s in brand gestoken in Maasniel. 

Dat veroorzaakte veel onrust in de wijk. Op 

dat soort momenten bewijst het spreekuur 

extra nut. 

De wijkraad Tegelarijveld organiseert onder 

andere ook kien- en kaartavonden en 

rommelmarkten in het wijkgebouw.

De meeste deelnemers aan dit zwerfvuilproject hebben verslavingsproblematiek. Veel 

van hen wonen in de dagopvang Moveoo. Dat zij nu de buurt schoonhouden wordt 

door de wijkbewoners zeer gewaardeerd. Want op deze manier zijn de bewoners 

van Moveoo van betekenis voor de wijk. Daardoor voelt het Sjoon Team Remunj zich 

gewaardeerd. Bedrijven nodigen zo nu en dan de schoonmakers uit voor een etentje bij 

de shoarmazaak, of een andere eetgelegenheid in de wijk.

Het zwerfvuilproject heeft twee doelen. De deelnemers krijgen met deze dagbesteding 

weer een dagritme. En het project moet deelnemers stimuleren om door te stromen 

naar bijvoorbeeld Westrom. “Wij doen ons best”, aldus de trotse schoonmakers.

Sjoon Team Remunj

Zinvolle dagbesteding voor 
dak- en thuislozen

Moedercentrum Maximina

Jong, oud, allochtoon of autochtoon, met 

of zonder kinderen… bij Moedercentrum 

Maximina in de Donderberg zijn álle vrouwen 

welkom. Je ontmoet er andere vrouwen, 

geeft elkaar steun en krijgt steun. Maximina 

slaat een brug tussen thuiszitten en actief 

deelnemen aan de maatschappij. Het is 

beslist de moeite waard om hier de laatste 

donderdagavond van de maand eens 

te komen dineren. Het driegangenmenu 

wordt door het kookteam van Maximina 

klaargemaakt onder begeleiding van een 

professionele kok.

Meer informatie: (0475) 323 388 of 

www.moedercentrummaximina.nl

Klussendienst voor en door Boukoul

Gemeenschapshuis De Kamp in Boukoul 

(stadsdeel Swalmen) draait volledig op eigen 

kracht. Begin 2015 is het project Voor en 

door Boukoul gestart. Het doel: hulpvragers 

in contact brengen met inwoners die hen 

hulp kunnen bieden. Enkele voorbeelden 

zijn: klusjes in en rond het huis, vervoer of 

begeleiding naar het ziekenhuis en hulp bij 

administratieve zaken.

Meer informatie: www.dekampboukoul.nl

Waaks

Met het project Waaks willen politie en 

gemeente de veiligheid in wijken verhogen. 

Hondenbezitters lopen regelmatig door de 

buurt met hun huisdier en zien daarom als 

eerste als iets niet in de haak is. De politie 

houdt de meeste verdachten van bijvoorbeeld 

woninginbraken aan dankzij tips van 

omwonenden. 

Hondenbezitters die deelnemen aan Waaks, 

krijgen van de politie tips hoe ze verdachte 

situaties kunnen herkennen en doorgeven. 


