
Alleenstaande, jeugdige moeders vormen al geruime tijd een vergeten doelgroep. Hoewel ze door gemeentelijke en 
maatschappelijke organisaties erkend worden als een groep die extra aandacht nodig heeft, is er nog geen specifiek op 
deze vrouwen gericht beleid en inzet. Een initiatief van het  Elisabeth Strouven Fonds wil daar verandering in brengen. 
Het fonds formuleerde een plan voor alleenstaande moeders: het project Droommoeders was geboren. Het plan is 
verder uitgewerkt door de uitvoerders van het project, een samenwerkingsverband tussen de Kredietbank Limburg, 
MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg.

Vernieuwende aanpak 

Het project Droommoeders is uniek in Nederland, zegt Mardoeka Christensen. “De aanpak is beslist vernieuwend. Buiten 
het feit dat we door de verschillende deelnemende partners in staat zijn snel te schakelen, zetten we niet in op één aspect 
van de levenssituatie van jonge moeders, maar gaan uit van alle factoren die daarin een rol kunnen spelen: familie-
stabiliteit (huis en opvoeding), sociale stabiliteit  (netwerk en sociaal-psychische situatie), scholing, financiële situatie en 
carrièreplanning. Alle leefgebieden worden aangepakt. Deze aanpak is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde, 
in de VS ontwikkelde methodiek ‘Mobility Mentoring’.” 

“De moeders 
 worden uitgedaagd   
 uit hun comfortzone 
 te stappen en 
 nieuwe ervaringen 
 op te doen.”
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Special rondom jeugd
Iedereen doet ertoe.

Jonge, vaak werkloze, alleenstaande moeders 

tot en met 27 jaar weer toekomstperspectief 

bieden. Dat is de ambitie van het project 

Droommoeders. Met als drijvende kracht een 

intensieve aanpak die deze kwetsbare groep 

vrouwen stimuleert hun talenten te ontplooien 

en hun dromen om te zetten in daden. 

Mardoeka Christensen van Trajekt, projectleider, 

licht alvast een tipje van de sluier op van dit 

innovatieve project, dat in oktober van start 

gaat.
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Voor u ligt een themanummer over jeugd. 
Met de zomervakantie net achter de rug, 
geven we een indruk van de vele manieren 
waarop onze werkers zich inzetten voor kin-
deren, jongeren en ouders. Het is helaas niet 
altijd vanzelfsprekend dat jeugdigen hun weg 
vinden of na een misstap weer makkelijk op 
het juiste pad terechtkomen. De samenleving 
heeft een infrastructuur nodig waarin jongeren 
gesteund, gestimuleerd en geïnspireerd worden. 
Daarin werken onze jeugdwerkers samen met 
de buurt, ouders en uiteraard de jongeren zelf. 
En leggen verbindingen met andere aanbieders 
van diensten voor jeugd. Deze gezamenlijke 
inspanningen zorgen, vroeg of laat, voor meer 
veiligheid, minder werkloosheid, minder zorg-
kosten, of gewoon een plek voor jongeren in 
de samenleving.

Deze Iedereen doet ertoe geeft een kleine 
selectie van projecten en activiteiten waarmee 
we bijdragen aan zo’n samenleving waarin 
de jeugd veilig en gezond kan opgroeien. Dit is 
één van de drie pijlers van het integrale aanbod 
van Trajekt. De andere pijlers zijn het vergroten 
van de individuele kracht van burgers (zelfred-
zaamheid) en het bijdragen aan de versterking 
van buurten en dorpskernen (leefbaarheid).

Jeugd is gebaat bij constante aandacht. 
De kracht van burgers begint immers in de jonge 
jaren. Ook voor de leefbaarheid van buurten is 
een goede omgang nodig met kwesties omtrent 
jeugd en opgroeien. Het hangt allemaal met 
elkaar samen. Aan ons allen de uitdaging om 
vanuit dat inzicht steeds de juiste ondersteuning 
te bieden. Of, zoals jongerenopbouwwerker 
Arno Janssen het zegt in zijn column verderop 
in dit blad: investeringen in de jeugd zijn inves-
teringen die je straks niet meer hoeft te doen.

Veel leesplezier!.

Jos van Balveren
Interim directeur/bestuurder

Investeren in 
de toekomst

» Droommoeders

Hoe voorkom je dat jongeren van huis weglopen en een zwervend bestaan gaan leiden? “Door in een vroeg stadium in te grijpen, 
voordat de voordeur definitief is dichtgeslagen.” In gesprek met jeugdopbouwwerker Vincent Frenken.

Jongeren van de straat

In Nederland leven ruim 12.400* zwerfjongeren zonder 
vaste woon- of verblijfplaats. En dat aantal stijgt, zeker 
in de grote steden. Ook in Maastricht is deze groep 
groeiende.  
Vanuit de gemeente Maastricht klonk de roep om inzet 
van preventieve activiteiten die moeten voorkomen 
dat jongeren vervallen in zwerfgedrag. Frenken ging 
namens Trajekt om de tafel zitten met zowel erva-
ringsdeskundigen als organisaties die geregeld met 
kwetsbare jongeren in aanraking komen, zoals Jeker-
zicht, Levanto, het Credohuis, 0800home en de sociale 
dienst. Met vruchtbaar resultaat. “We hebben elk onze 
expertise ingebracht en een aanpak op papier gezet, 
die aansloot bij de wensen van gemeente.”
*Cijfer afkomstig van het CBS; 2016.

Adres hoppen
 
Het project heeft de naam ‘Adres Hoppers’. Frenken 
licht toe: “Jongeren die van huis weglopen komen 
meestal niet meteen op straat terecht. Vaak begint het 
met ‘adres hoppen’: dan weer hier, dan weer daar 
slapen. Bij familie, vrienden, kennissen of bij mensen 
die ze toevallig tegen het lijf lopen.”  
Zonder een eigen veilige plek kunnen ze al snel in 
de problemen raken. “Het is een kwetsbare groep,” 
zegt hij. “60 tot 70% heeft geregeld te maken (gehad) 
met Jeugdzorg of met Justitie, dikwijls in verband 
met crimineel gedrag. Ook is er vaak  sprake van een 
slechte thuissituatie, verslavingen, psychische proble-
men of een lichte verstandelijke beperking.” 
Opvallend vindt Frenken dat jongeren het in eerste 
instantie als een opluchting ervaren als ze thuis weg 
zijn. “Even hebben ze dan het gevoel dat ze verlost 

zijn van prestatiedruk, stress en het afleggen van 
verantwoording. Op dat moment zijn ze het meest 
kwetsbaar. Ze willen dan alles zelf doen, op hun eigen 
manier. Helaas lukt dat vaak niet. Want er zijn veel 
verleidingen: gokken, criminaliteit, drinken, drugs; 
allemaal vluchtgedrag.”

Weerbaarder
 
Het project richt zich op de leeftijdsgroep 14 tot 18 jaar. 
“Door de jeugd zo jong mogelijk te benaderen en ze 
goede, betrouwbare informatie te geven, is de kans 
kleiner dat ze in moeilijke situaties terechtkomen en 
verkeerde beslissingen nemen, zoals van huis weglo-
pen. Het is belangrijk om jongeren vooral de mogelijk-
heden te laten zien, de alternatieven. Dat maakt 
ze weerbaarder,” aldus de jeugdopbouwwerker. 
De doelgroep kan volgens hem vooral bereikt worden 
door vertrouwenspersonen in te schakelen. “Dan denk 
ik aan jongerenwerkers actief in jongerencentra of op 
hangplekken, een betrokken leraar of een voetbal-
trainer. Deze mensen hebben het vertrouwen van 
de jongeren en zijn in staat om laagdrempelig contact 
te leggen en ze vervolgens door te verwijzen naar het 
project Adres Hoppers.”

Speeddaten en de EduEsc@peroom
 
Een onderdeel van het projectplan is speeddaten in de 
zogenaamde SRV-bus. Frenken: “Met die bus bezoeken 
we de jeugd in de buurt. Vijf professionals afkomstig uit 
diverse disciplines (huisvesting, scholing, sociale dienst, 
werkgelegenheid en financiën) en een ervaringsdeskun-
dige van Jekerzicht gaan ieder een individueel gesprek 

aan met de jongeren. Dat duurt 10 tot 15 minuten. 
Na 1½ uur heeft de kandidaat met alle professionals 
gesproken en is hij/zij op de hoogte van het aanbod 
en de mogelijkheden. Het doel is dat jongeren, 
op het moment dat ze hulp of advies nodig hebben, 
de weg weten te vinden naar de juiste instantie.” 
Jongeren ‘opsluiten’ in een speciale escaperoom, 
de EduEsc@peroom, vormt een ander gedeelte van 
project Adres Hoppers. “De ruimte is zo ingericht 
dat het nauw aansluit op hun eigen leefwereld. 
De EduEsc@peroom laat de deelnemers ervaren hoe 
het is om (zwerf)jongere te zijn en welke consequen-
ties hun keuzes kunnen hebben,” vertelt Frenken. 
“Om te kunnen ontsnappen moet de groep samen-
werken, oplossingsgericht denken en bereid zijn om 
van elkaar te leren. Na afloop is er een uitgebreide 
evaluatie, met aandacht voor de nieuwe ervaringen, 
nieuw verkregen inzichten en de te nemen vervolg-
stappen.”

Het project Adres Hoppers start in het najaar 
van 2017 in de gemeente Maastricht.

Stressreductie

Een belangrijk onderdeel van ‘Mobility Mentoring’ is 
stressreductie. Geen overbodige luxe, weet Christen-
sen. “De moeders hebben vaak te kampen met weinig 
inkomsten en armoede. Toch moet er elke dag weer 
brood op de plank komen. Ze leven voortdurend in 
de overlevingsstand, zijn altijd bezig de eindjes aan 
elkaar te knopen. Dat brengt veel stress met zich mee, 
ook voor de kinderen, en beperkt hen in hun moge-
lijkheden. Door de constante druk waaronder deze 
moeders leven, wordt het moeilijk na te denken over 
de toekomst, laat staan plannen te maken voor een 
beter toekomstperspectief. Tijdens hun deelname aan 
Droommoeders wordt een veilige omgeving voor ze 
gecreëerd, vrij van stress, zodat er weer ruimte komt 
om te dromen en op zoek te gaan naar hun talenten. 
Het einddoel is dat de moeders zicht hebben op een 
betere toekomst en beter in staat zijn voor zichzelf en 
hun kinderen te zorgen, waardoor de kinderen kunnen 
opgroeien tot gelukkige en zelfstandige volwassenen.” 

Het tweejarig programma is zwaar en er wordt veel 
van de moeders verwacht gedurende de looptijd 
van het project. “De moeders worden uitgedaagd uit 
hun comfortzone te stappen en nieuwe ervaringen 
op te doen,” aldus de projectleider. “In het eerste jaar 
stromen tien moeders in. In het tweede jaar start 
een nieuwe groep van nog eens tien deelnemers. 
Er worden dus twintig moeders geholpen over een 
periode van drie jaar. Ze komen uit Maastricht en 
directe omgeving. Er zijn in principe weinig voorwaar-
den voor deelname: de moeders moeten bereid zijn 
en in staat zijn om  hard te werken aan een betere 
toekomst.” 

Individuele coaching en 
groepsbijeenkomsten 

Uit welke onderdelen bestaat het programma? 
Christensen: “Een essentieel aspect is de individuele 
coaching van de moeders op alle levensdomeinen. 
Het is de bedoeling dat uit die gesprekken actie-
plannen voortkomen met een duidelijk doel, zodat 
de deelnemers ook daadwerkelijk stappen zetten 
richting zelfredzaamheid.
Tijdens groepsbijeenkomsten ligt de focus op het 
ontdekken van hun passies, dromen en talenten. 
Ze krijgen dan tips en tools hoe bepaalde doelen 
te bereiken.  
Ook zijn er activiteiten waarbij ze dingen meemaken 
die ze nooit eerder hebben meegemaakt: denk aan 
een vliegles, een college van een professor in de 
collegezaal van de universiteit of een totale make-
over met modeshow. En workshops, zoals de workshop 
‘stemkracht’, gegeven door voormalig musicalster 
Ryan van de Akker, ook een alleenstaande moeder. 
Daarnaast zijn er themabijeenkomsten met onder-
werpen als  ‘opvoedstijl’ en ‘hoe presenteer ik mijzelf’, 
met praktische oefeningen. Alles is erop gericht dat 
de moeders hun dromen en talenten ontdekken, 
waardoor ze weer vertrouwen krijgen in een betere 
toekomst.”

Soraya (27), potentiële deelnemer project 

Droommoeders

“Ik ben een alleenstaande moeder met twee kinderen 

van 6 en 7 jaar oud. Sinds langere tijd ben ik thuis 

wegens gezondheidsproblemen. Toen ik 23 weken 

zwanger was, ben ik ziek geworden, zo ziek dat ik 

mijn baby verloren heb. Daarna heb ik therapie 

gehad om alles te verwerken, en medicijnen geslikt. 

De therapiesessies worden nu langzaam afgebouwd. 

Ondanks alle verdriet wil ik toch nog veel dingen 

doen met mijn leven. Helaas heb ik van huis uit geen 

structuur meegekregen en geen kansen gehad om 

te doen wat ik graag wilde. Droommoeders biedt mij 

de mogelijkheid om toch nog wat van mijn toekomst 

te maken. Een van mijn dromen is een bedrijf starten 

in uiterlijke verzorging. Dan denk ik aan een pand 

waarin alles wat met uiterlijke verzorging te maken 

heeft, is ondergebracht: een kapper, schoonheids-

specialiste, pedicure, een schoenen- en kledingwinkel 

en een styliste. Ik wil niet te veel verwachten van het 

project Droommoeders, maar niet geschoten is altijd 

mis.”

“Droommoeders     
 biedt mij 
 de mogelijkheid 
 om toch nog wat 
 van mijn toekomst   
 te maken.”

Mardoeka Christensen

Vincent Frenken



AanZet
Groepsbijeenkomsten voor ouders 
en jongeren

 

AanZet wordt uitgevoerd door het maatschappelijk werk en het jeugdwerk, waarbij 
beide werksoorten verantwoordelijk zijn voor hun eigen traject,  zegt Vincent Frenken, 
jeugdopbouwwerker. “De bijeenkomsten met de ouders worden verzorgd door twee 
maatschappelijk werkers; de bijeenkomst met de jongeren, waarbij ze kennis kunnen 
maken met de voor hen relevante netwerkpartners, komt voor rekening van de jonge-
renwerker.” De betreffende jongeren zijn in de leeftijd 18 tot 23 jaar. 

Patstelling

Het gaat aan de ene kant om jongeren die zijn vastgelopen in hun leven en niet op eigen 
kracht verder komen. Frenken: “Ze hebben een verstoorde relatie met hun ouders. 
Tel daarbij op de hoge eisen die de maatschappij aan ze stelt – zoals rekeningen betalen, 
verantwoordelijkheid kunnen dragen en aan opleidingseisen voldoen – en er ontstaat 
een druk die ze niet aankunnen. De jongeren nemen een afwachtende houding aan en 
nemen zelf nauwelijks initiatief.” 
Aan de andere kant staan de ouders, die ook niet weten hoe ze moeten anticiperen op 
de ontstane situatie. “De ouders willen hun kinderen graag helpen, maar weten niet 
hoe ze dat moeten aanpakken. Dan ontstaat er een patstelling waar beide partijen in 
vastlopen.” 
Het contact van de professionals met de ouders en de jongeren ontstaat op verschillende 
manieren via diverse kanalen, zegt Frenken. “Ouders melden zich voor hulp bij bijvoor-
beeld het maatschappelijk werk; jongeren komen langs bij het jeugdwerk. Of het proces 
verloopt in omgekeerde volgorde: dan is de jeugdwerker degene die de jongeren opzoekt 
en contact legt, en worden de ouders benaderd door het maatschappelijk werk.”

Uitwisselen van ervaringen en aandragen oplossingen

Zijn de ouders bereid tot het volgen van het traject AanZet, dan worden ze uitgenodigd 
voor het bijwonen van de wekelijkse groepsbijeenkomsten, negen in totaal. Frenken: 
“Tijdens deze ouderbijeenkomsten, die worden ondersteund door het maatschappelijk 
werk, is er gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en het aandragen van moge-
lijke oplossingen. Ook brengt de maatschappelijk werker thema’s in, zoals grenzen stellen 
en het puberbrein. Maar ook gedragsproblemen van kinderen waar ouders niet veel van 
afweten worden besproken, zoals autisme of ADHD.”
Voor de jongeren is er gelegenheid om tijdens een informatiebijeenkomst met netwerk-
partners (zoals woningstichtingen, uitzendbureaus, Leeuwenborgh Opleidingen, etcetera) 
kennis te maken. “De bedoeling is dat ze goed geïnformeerd worden en de kans krijgen 
om meteen concrete afspraken te maken,” vervolgt Frenken. “De avond is opgezet als 
een speeddate. Om het kwartier moeten de jongeren en de netwerkpartners wisselen.”

InBeeld
Korte maar krachtige ondersteuning voor 
kwetsbare jongeren

‘InBeeld’ wil jongeren die niet (meer) op het netvlies van instanties 
staan, opsporen, weer in beeld brengen en zo nodig kortdurende, 
snelle ondersteuning bieden. Een drietal Trajekt-medewerkers voert 
dit preventieve project uit.

De jeugdopbouwwerkers Lonneke Paulissen en Arno Janssen maken deel uit van 
het  team InBeeld. Het project richt zich op een kwetsbare groep. “Doorgaans zijn 
het jongeren die niet meer naar school gaan, geen werk hebben, maar ook geen 
uitkering ontvangen. Ze staan niet (meer) op het netvlies van instanties,” weet Paulis-
sen. “Heel vaak hebben ze in het verleden risicogedrag vertoond, zoals spijbelen of 
lichte criminaliteit, waardoor ze in veel gevallen in contact zijn geweest met Bureau 
Jeugdzorg, Bureau Leerplicht of andere instanties. Na hun 18e verjaardag stopt de 
bemoeienis van Bureau Jeugdzorg: jongeren worden dan als volwassenen gezien die 
zelfstandig hun weg moeten zien te vinden.” Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend, 
benadrukt Paulissen. “Ze beschikken niet altijd over de mogelijkheden om hun eigen 
leven in te richten en vaak is hun sociale netwerk klein en/of ontoereikend.” 

Zetje in de goede richting

In veel gevallen is dat het moment waarop het fout kan gaan. “Ze gaan schulden 
maken, vervallen in lichte criminaliteit of erger. Juist dan kan het belangrijk zijn dat 
ze gewoon even een zetje in de goede richting krijgen. Maar omdat ze bij instanties 
buiten beeld zijn geraakt, kunnen die dan geen hulp of ondersteuning meer bieden. 
Trajekt wordt geregeld door netwerkorganisaties of samenwerkingspartners benaderd 
met de vraag om bepaalde jongeren op een laagdrempelige manier op te sporen, 
om na te gaan hoe het met ze gaat,” aldus Arno Janssen.

Snel contact leggen

En dat is precies waar de werkwijze InBeeld op inspringt. “Wij zijn in staat snel con-
tact te leggen met de jongeren, gaan met ze in gesprek en bekijken op meerdere 
gebieden wat er schort aan hun situatie, tegen welke problemen ze aanlopen, en wat 
hun vragen, behoeften en mogelijkheden zijn,” legt hij uit. “Dit alles wordt, samen met 
de jongere, uitgewerkt in een plan. Het is de bedoeling dat de jongere de benodigde 
hulp zoveel mogelijk zoekt in zijn eigen netwerk. Dat kan zijn bij familie, buren, vrien-
den, kennissen. Op die gebieden waar het netwerk te kort schiet, komt Trajekt in actie. 
Als er veel problemen zijn, zoeken we iemand die op duurzame basis kan helpen, 
bijvoorbeeld maatschappelijk werk, Radar of Mondriaan. In minder zware gevallen 
geven wij, de jeugdopbouwwerkers van InBeeld, de jongeren zelf ondersteuning, 
maar altijd kortdurend, het zijn beslist geen langdurige hulpverleningstrajecten.” 
De werkers fungeren als vertrouwenspersoon: ze houden contact met de jongere en 
zien toe op de uitvoering van het plan. “Stagneert het, dan kan de jongere ons altijd 
benaderen.”
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Het organiseren van sportdagen, het ter beschikking stellen van een kampaccommodatie 
inclusief materialen, de inzet van sportinstructeurs, het promoten van meer bewegen en 
het toegankelijker maken van sport. Allemaal zaken die het gevolg zijn van een innovatieve 
match tussen Jolle de Vries van de sportacademie CIOS Sittard en Maarten Bos van het 
recreatiepark Fun Valley. En het mooie is: de match heeft een looptijd van meerdere jaren.

“Door deze beursdeal kan het CIOS voor het introductiekamp voor eerstejaars studenten terecht op 
het terrein van Fun Valley in Oost-Maarland. We verblijven daar dan van dinsdag tot en met vrijdag, 
slapen in legertenten en maken gebruik van alle aanwezige faciliteiten,” aldus De Vries.   
Als tegenprestatie organiseert het CIOS jaarlijks een sportdag voor VWO Maastricht op het terrein van 
Fun Valley. “Daarbij verzorgen de CIOS-studenten tijdens de sportdag de begeleiding van de deelnemers. 
Daarnaast vervult het CIOS een grote rol in de Koningsspelen van de gemeente Eijsden-Margraten, 
die ook op het terrein van Fun Valley plaatsvinden.” 
Inmiddels is de match al drie jaar uitgevoerd, en met succes, zegt De Vries. “De sportdag voor VWO 
Maastricht vond plaats op 9 september vorig jaar. Dit was voor alle partijen een waardevolle dag. 
Het introductiekamp vond plaats van 27 september tot en met 30 september. Ook dit was een zeer 
geslaagd kamp, waarbij studenten en docenten nader tot elkaar kwamen middels diverse (sport)-
activiteiten. En tijdens de Koningsspelen op 21 april dit jaar bezochten 1250 basisschoolleerlingen uit 
de gemeente Eijsden-Margraten Fun Valley om een hele dag te sporten en te spelen.” 
Voor het CIOS heeft de match veel toegevoegde waarde. De Vries: “We zijn elk jaar verzekerd van een 
goede plek waar we ons introductiekamp kunnen laten plaatsvinden. Het terrein leent zich uitermate 
goed voor diverse sport- en spelactiviteiten. Daarnaast is de grote meerwaarde voor de CIOS-studenten 
dat zij bij het vervullen van de tegenprestatie daadwerkelijk aan de slag gaan in het werkveld waarvoor 
zij opgeleid worden. Er is dus sprake van leren in de praktijk.”

De volgende Maatschappelijke Beursvloer Maastricht – de zevende – vindt plaats op donderdag 16 
november 2017. Tijdens een Maatschappelijke Beursvloer worden met gesloten beurs deals gesloten 
tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven 
Meer informatie? Kijk op  www.beursvloermaastricht.nl. 

Beursberichten
De Maatschappelijke Beursvloer is een broedplaats van de deeleconomie. 

Dit keer: een match tussen CIOS Sittard-Venlo en het bedrijf Fun Valley uit Eijsden.

Introductiekamp voor eerstejaars studenten van het CIOS op het terrein van Fun Valley in Oost-Maarland

Sport in de hoofdrol bij deal 
beursvloer

Nieuwe impuls  
voor jeugdwerk 
Heugemerveld
Dankzij de inzet van buurtvrijwilligers en de onder-
steuning van Trajekt is na een luwte van enkele 
maanden het jeugdwerk in de Maastrichtse wijk 
Heugemerveld weer tot leven gekomen. 

Hoewel Heugemerveld van oudsher altijd een rijk vereni-
gingsleven kende, nam het aantal initiatieven in de buurt 
door de jaren heen geleidelijk af. Ook het jeugdwerk had 
te kampen met te weinig vrijwilligers, waardoor er nauwe-
lijks nog activiteiten op de rails werden gezet. De in Heuge-
merveld actieve jeugdopbouwwerkers Tom Schefer en Kevin 
Jacobs wijten dit aan de in deze buurt moeizaam verlopen 
kanteling naar Welzijn Nieuwe Stijl. “Deze werkwijze behelst 
dat Trajekt buurtbewoners ondersteunt, maar niet meer alles 
organiseert. Een uitspraak die wij geregeld te horen krijgen 
is ‘Trajekt moet dat toch regelen’. Zo werken wij niet meer. 
Wij stimuleren en faciliteren initiatieven uit de buurt, maar 
de bewoners – dat geldt ook voor de jeugd – moeten zelf 
een actieve bijdrage leveren.” 
Begin 2017 legden ze nieuwe contacten in de buurt. “Een 
groep bewoners gaf te kennen zich actief te willen inzetten 
voor de buurt en te willen starten met activiteiten voor de 
jeugd. Dit heeft geresulteerd in een aantal leuke initiatieven 
voor kinderen, tieners en jongeren.”

Van KinderAktieTeam tot Jongerensoos
  
“Er is een KinderAktieTeam Heugemerveld opgericht in 
de jongerenruimte van La Bellettsa. Een aantal actieve kin-
deren uit groep 6, 7 en 8 van basisschool De Poort orga-
niseert een keer per maand activiteiten in de buurt, zoals 
een discoavond, chillavond of kinderbingo. Ons doel is om 
kinderen te leren zelf initiatieven te ontplooien en activitei-
ten te organiseren in hun eigen leefomgeving. Zo blijven 
ze verbonden met hun eigen buurt,” vertellen de jeugdop-
bouwwerkers. Om de activiteiten veilig en verantwoord te 
laten verlopen, roepen ze vaak de hulp in van de ouders van 
deelnemende kinderen. Ook de vrijwilligers van het Broonk 
Comité Heugemerveld steken graag een helpende hand uit.  
Een gedeelte van de kinderen van het KinderAktieTeam 
stroomt na ieder schooljaar uit vanwege de overstap naar 
de middelbare school. Het jeugdwerk wil deze groep na de 
zomervakantie stimuleren een TienerAktieTeam te 
gaan opzetten. 
Voor de allerkleinsten in Heugemerveld is er een keer per 
maand het woensdagmiddagclubje de Kidsclub. Schefer 
en Jacobs: “Deze middagen hebben voor de zomervakantie 
drie keer plaatsgevonden en werden goed bezocht. Voor het 
nieuwe schooljaar staat de eerste activiteit alweer gepland.”  

De jongeren kunnen zaalsporten beoefenen én hebben 
soosavonden. “Een keer per week heeft het jeugdwerk van 
Trajekt de gymzaal ter beschikking. De jongeren organiseren 
zelf hun sportactiviteit; meestal is dat voetbal. De leeftijd va-
rieert van 12 tot 23 jaar. De avonden worden goed bezocht.” 
De jongerensoos biedt de jeugd van Heugemerveld de gele-
genheid elkaar informeel te ontmoeten. Vaak bevinden zich 
ook groepen jongeren buiten voor de deur. Het gemiddeld 
aantal bezoekers van de soos, die twee keer per week plaats-
vindt, varieert van vijf tot twintig. “Bij te rustig bezochte 
soosavonden kiezen wij er ook vaker voor om ambulant te 
werk te gaan. Want als de jeugd niet naar ons toekomt, gaan 
wij naar de jeugd toe. Al met al dragen deze zaken bij aan 
de band die wij met de buurt en haar bewoners proberen op 
te bouwen,” aldus de jeugdopbouwwerkers.

Speciaal voor gezinnen met een verstoorde ouder-kind relatie ontwikkelde 
Trajekt ‘AanZet’. Deze methode voorziet in een groepsaanpak voor zowel ouders 
als jongeren, om zo te komen tot een verbetering van de gezinssituatie.

Nieuwe impuls  
voor jeugdwerk 
Heugemerveld
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Het mooie van jongerenwerk zit vaak in kleine dingen. 
Zoals die jongen uit een buurt waar ik vijftien jaar 
geleden werkte. Hij belt soms nog voor advies. Laatst 
zei hij: “Ik had het lastig in mijn jeugd. Maar er was 
één iemand die tegen me zei dat ik het goed deed. 
Jij gaf me het duwtje om door mijn jeugd heen te 
komen.”
Jongerenwerk is in belangrijke mate groepswerk. Via 
de groep help je het individu. Je moet een talent heb-
ben voor het snel inschatten van een groep en een 
situatie. En goed tussen de regels door kunnen luiste-
ren. Wie is de leider, waar zitten de ‘meekrachten’, zijn 
er probleemgevallen? Groepen gedragen zich in een 
jongerencentrum anders dan in de publieke ruimte. 

Als groepswerker zijn we vaak bij hen thuis te gast 
en leren ze van een andere kant kennen dan mensen 
ze vaak op straat ervaren. Op dit moment ben ik 
werkzaam binnen het project InBeeld. Dat heeft 
een individuele insteek.

Tachtig procent van de jongeren komt, ondanks 
eventuele tegenslag, goed terecht. Twintig procent 
raakt in de problemen, veelal door een combinatie 
van problemen aan het thuisfront, verkeerde vrienden 
en de verleidingen van drugs en het snelle geld. 
Met gericht jongerenwerk krijgen we een deel daarvan 
weer op de rails. Je kunt het nooit bewijzen, maar ik 
geloof graag dat we van die twintig procent een 
behoorlijk deel bijsturen.

Op zekere dag gingen we met een groep klimmen 
in Klein-Ternaaien. De stoerste jongen bleek hoogte-
vrees te hebben. Toen de anderen ineens zijn zwakke 
kanten zagen, verschoven de verhoudingen. Ook 
zogenaamde zwakkere broeders bleken sterk te kunnen 
zijn. Door samen met jongeren dingen te doen draag 
je bij aan betere onderlinge verstandhouding, grenzen 
worden verlegd, pubers ontdekken nieuwe kanten van 
zichzelf. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden. En ze 
ontdekken dat ze keuzes kunnen maken en dat niet 
kiezen ook een keuze is. Wat je tijdens de puberleeftijd 
investeert, hoef je later niet meer te investeren.

Mijn vader is chemicus, lang leek het erop dat ik zelf 
ook die kant uit zou gaan. De motivatie bleek echter 
niet sterk genoeg en ik bleef drie keer zitten. Totdat 
ik in een jeugdsoos waar ik veel kwam, een jongeren-
werker ontmoette. Een wereld ging open. Ik haalde 
alsnog mijn Havo-diploma en deed de Sociale Acade-
mie. Intussen doe ik dit werk zevenentwintig jaar. 
Het blijft uitdagend en gevarieerd. Jongerenwerk houdt 
me jong.

Niet kiezen
is ook
een keuze

Arno

Gastcolumn
door Arno Janssen,
Jeugdopbouwwerker

Preventieteam jongerencentrum Fraiche  
houdt vinger aan de pols van jeugd Vaals
Tien jongeren uit Vaals en de jeugdopbouwwerker van Trajekt vormen samen het Preventieteam Fraiche, dat zich sterk maakt voor het reilen en zeilen van de jeugd 

in deze gemeente. Kevin Jacobs, voorzitter van het bestuur van jongerencentrum Fraiche, is een van hen. “We vertalen signalen vanuit de jeugd in gerichte acties.”
De inzet van studenten als jongerenbuurtbemiddelaars is in Maastricht succesvol gebleken. 
“Voor mij is het een ontzettend leuke en leerzame manier om mijn studie in de praktijk te 
brengen en een maatschappelijke bijdrage te leveren,” zegt masterstudente Nederlands recht, 
Roos van den Bekerom (24).

Feestelijk opening Galaxy Gulpen 
Galaxy, hét jongerencentrum van Gulpen, is op 9 juni heropend. Na een grondige opknapbeurt heeft het jongerencentrum, gelegen aan de Kiebeukel 32, 
een metamorfose ondergaan.

Het team heeft een scherpe neus voor wat er leeft 
onder de jeugd. Het geheim zit hem in de samenstel-
ling van de ploeg, verklaart Jacobs. “In ons preventie-
team zit een vertegenwoordiging van bijna alle groepen 
jongeren in Vaals; dat zijn vier à vijf verschillende, los 
van elkaar staande groepen. De leden van het preven-
tieteam zijn een mix daarvan, representatief voor onze 
gemeente, met goede contacten met hun ‘achterban’. 
Zo houden we voeling met wat er leeft onder de dwars-
doorsnede van onze jeugd.” 
De signalen die de teamleden krijgen worden bespro-
ken tijdens de maandelijkse officiële vergaderingen. 
“Aan de hand daarvan ondernemen we gerichte acties. 
Bijvoorbeeld themabijeenkomsten rondom onderwer-
pen als drugs- en alcoholgebruik, tienerzwangerschap-
pen en SOA’s. Tijdens deze avonden zijn er experts 
aanwezig, afkomstig van samenwerkingspartners zoals 
de GGD, Buro Halt of het CAD.” Trots: “We organiseren 
alles zelf. Het team bepaalt de koers.” 

Buurtbijeenkomsten
 
Ter overbrugging van de kloof tussen jong en oud 
neemt het preventieteam deel aan buurtbijeenkomsten. 
De meeste recente heeft in juni plaatsgevonden in de 
Fraiche. Jacobs: “Twintig oudere buurtbewoners waren 
present. Dat beviel boven verwachting. Er was duidelijk 
sprake van toenadering tussen jong en oud en van inte-
resse in elkaar. De kloof werd verkleind. We zijn nu aan 
het nadenken over initiatieven die de sociale cohesie in 
de buurt bevorderen en die verbindend werken.” 
Het team heeft de blik op de toekomst gericht, zegt 
hij. “We overleggen veel en hebben volop plannen. 
Het volgende evenement dat we willen organiseren is 
een netwerkmarkt, om jongeren in contact te brengen 
met netwerkpartners. Ook hebben we al een nieuwe 
themabijeenkomst gepland. Het onderwerp wordt 
vandalisme. Buro Halt heeft al toegezegd mee te willen 
werken aan de presentatie.” 
Tobias Vermin, jeugdopbouwwerker van Trajekt in de 

gemeente Vaals, is ook lid van het preventieteam. 
Hij heeft een ondersteunende, begeleidende en active-
rende rol en zet indien nodig zijn netwerk in. Vermin is 
tevreden met de resultaten. “Het preventieteam is een 
schot in de roos en past naadloos in de wens van de 
gemeente om in te zetten op preventieve werkzaam-
heden.” 

De JOP op de schop

Een andere activiteit waar het preventieteam en drie 
jongerengroepen uit Vaals hun tanden in hebben gezet, 
is het opknappen van de JOP, de Jongeren Ontmoe-
tingsplek. Dat gebeurt met behulp van subsidie van 
de gemeente. Vlak voor de vakantie zijn de jongeren 
gestart met de verbouwingswerkzaamheden. Naar 
verwachting zal de ontmoetingsplek eind september 
klaar zijn. 

Het preventieteam is ontstaan dankzij de inzet van het jongerenwerk 
van Trajekt en het jongerencentrum Fraiche, in samenwerking met 
de jongeren uit Vaals.

De opening werd druk bezocht door de Gulpener 
jeugd, buurtbewoners en samenwerkingspartners. 
Wethouder Philip Laheij verrichtte de officiële opening. 
De meiden van het Meidenwerk verzorgden de gasten 
met zelfgemaakte hapjes. En er was een optreden van 
de Breakdancevereniging.
Het jongerencentrum heeft een nieuw plekje gekregen 
binnen het bestaande complex en is in opdracht van 
de gemeente Gulpen volledig verbouwd.  
In samenwerking met het bestuur van Galaxy is ge-
kozen voor een nieuwe inrichting. De ruimtes in het 
centrum zijn nu multifunctioneel, waardoor ze geschikt 
zijn voor zowel het jeugd- en jongerenwerk als voor 
de onderverhuur aan diverse verenigingen uit de 
gemeente Gulpen.

Jongerenbestuur

Galaxy wordt gerund door een bestuur (stichting 
Galaxy) dat bestaat uit een aantal jongeren uit Gulpen. 

Zij organiseren activiteiten voor de jeugd en verhuren 
de ruimtes van het pand aan andere (jongeren)initia-
tieven, zoals de Breakdancevereniging, bandjes die 
repeteren en de jeugdcarnavalsvereniging. Van het geld 
dat het bestuur via deze onderverhuur ontvangt wordt 
de huur betaald en worden investeringen gedaan.

Iedere week heeft de Galaxy op de woensdagmiddag 
tienerinloop. In de avonduren is het jongerencentrum 
geopend voor de jeugd van 16 jaar en ouder.
Als extra activiteiten stonden in de zomer een filmavond 
en een FIFA-toernooi op Playstation op de agenda.

Het bestuur en de bij Galaxy actieve vrijwilligers krijgen 
ondersteuning van het jongerenwerk van Trajekt. In 
dat kader organiseerde de welzijnsorganisatie op 16 
juli een teambuildingsactiviteit voor het bestuur en de 
vrijwilligers.

Geheel links: jongeren aan de slag 
in hun JOP

Rechts: het preventieteam tijdens 
de NIX18 campagne

 Jongerenbuurtbemiddelaar Roos van den Bekerom

Informele ontmoeting jongerenbuurtbemiddelaars

Studenten sussen strubbelingen  
tussen buurtbewoners

In een studentenstad zoals Maastricht verloopt het samen-
leven van studenten en (oudere) buurtbewoners niet altijd 
even gladjes. Wederzijds onbegrip leidt geregeld tot con-
flicten, die hoog kunnen oplopen. De inzet van jongeren-
buurtbemiddelaars, voor het merendeel rechtenstudenten, 
moet voorkomen dat geschillen escaleren.
Sinds 24 mei mogen achttien jongeren zich officieel buurt-
bemiddelaar noemen, met certificaat en al. Dit ontvingen 
zij uit handen van wethouder Gerats (Wmo, welzijn).

 
Onpartijdig en neutraal

Roos van den Bekerom is een van de pas gestarte bemid-
delaars. Via haar stagebegeleidster van de universiteit 
kwam Van den Bekerom in contact met het project buurt-
bemiddeling. “Zij is aangesloten bij de Mediation Clinic en 
tipte me over het project. Het sprak mij direct aan. Mooi 
om daaraan te mogen bijdragen.”
Om beslagen ten ijs te komen bij het bemiddelen volgde 
zij een speciale cursus. “Samen met andere studenten-
buurtbemiddelaars heb ik een tweedaagse training gehad 
in o.a. communicatie, conflicthantering en gesprekstech-
nieken.” 
 
Wanneer de hulp van de buurtbemiddelaars wordt inge-
roepen, gaan ze eerst met alle bij het conflict betrokken 
partijen het gesprek aan. De bemiddelaars opereren altijd 
met zijn tweeën. Van den Bekerom: “Eerst benaderen we 
de persoon die de melding heeft gedaan; vervolgens de 
andere partij(en). Daarna nodigen we alle betrokkenen 
samen uit, en wordt er gezamenlijk gezocht naar een op-
lossing die voor ieder bevredigend is. Wij als buurtbemid-
delaars stellen ons altijd onpartijdig en neutraal op.”

Een goed gesprek

Inmiddels heeft zij al bij een aantal conflicten succesvol 
bemiddeld. Terugblikkend: “Een van mijn eerste casus-
sen is een mooi voorbeeld van de kracht van een goed 
gesprek: dat kan ruziënde partijen echt nader tot elkaar 
brengen. Het betrof twee buren in oude huizen: een 
oudere man die na veel onrust in zijn vorige woningen 
graag rustig wilde leven en drie studentes. Duidelijk twee 
huishoudens met andere leefritmes: op het tijdstip dat 
de studentes naar de kroeg gingen, wilde hun buurman 
graag slapen. De huizen zijn erg gehorig, dus de buur-
man was een paar keer boos aan de deur gekomen om 
zijn beklag te doen bij de dames. Die waren daar op hun 
beurt weer zo van geschrokken dat ze de politie hadden 
ingeschakeld. 
De studenten wilden graag een goed gesprek met hun 
buurman, maar dit hield hij telkens af. Hier kwam onze 
taak! Gelukkig stond hij na onze bemiddelingspoging wel 
open voor een ontmoeting. Die verliep prima. Het was 
mooi om te zien dat, zodra beide partijen hun zorgen 
hadden geuit en hun excuus hadden aangeboden, er direct 
meer begrip voor elkaar ontstond. De buren wisselden te-
lefoonnummers uit, maakten afspraken voor de toekomst 
en liepen gezamenlijk de deur weer uit. Hartstikke fijn om 
daaraan te mogen bijdragen! In de casussen die 
nu spelen speelt ongeveer dezelfde soort problematiek, 
dus ik hoop dat deze ook tot zo’n mooi einde gebracht 
kunnen worden!”

Tot 2019 zullen de jongerenbuurtbemiddelaars actief 
blijven in de buurten van Maastricht. Coördinator Jonge-
renbuurtbemiddeling Mardoeka Christensen van Trajekt 
ondersteunt de bemiddelaars gedurende het proces. 

Tobias Vermin en Kevin Jacobs
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Colofon
Redactieadres

Postbus 312, 6200 AH  Maastricht
T 043 - 763 00 00
E communicatie@trajekt.nl

Redactiecommissie

Petra Debets | opbouwwerk
Anja Kickken | communicatie
Suzanne Horbach | jeugdwerk
Riëlle Schols | opbouwwerk 
Kees Smit | opbouwwerk
Peer Haemers | facilitair

Tekst en eindredactie

Anja Kickken

Beeldmateriaal

Sacha Ruland 
Trajekt

Vormgeving

ARTs Now, Nathalie Arts, Maastricht

Drukwerk

Andi Smart Print Solutions, Maastricht-Airport

Meer informatie over Trajekt

W www.trajekt.nl
Tw @trajekt_welzijn
Fb www.facebook.com/www.trajekt.nl

‘Iedereen doet ertoe.’
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Summer in the city
In de zomermaanden was er op veel plekken in Maastricht en het Heuvelland van alles te beleven voor de jeugd. 
Veel van deze activiteiten vonden buiten plaats, in de straten en op pleinen, woonerven en grasveldjes. 
Ze werden georganiseerd door vrijwilligers, met ondersteuning van Trajekt. Een foto-impressie.

Jongerenkamp Ardennen Jongerenkamp Ardennen
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Malberg Malberg


