TERUGBLIK
DONDERDAG 7 DECEMBER 2017

WERKCONFERENTIE
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
OVERBRUGGEN DE KLOOF
HET FORUM ROERMOND

JE HEBT ELKAAR NODIG OM TEGENSTELLINGEN TE OVERBRUGGEN
We leven in
een tijd van
heftige ontwikkelingen. Een
tijd waarin de
individuele vrijheid van beweging, de verbondenheid van
een individu met andere mensen - ongeacht kleur of afkomst - lijken te vervagen en democratie steeds kwetsbaarder lijkt te worden.
We ervaren een verwijdering tussen verschillende leefgroepen en een gebrek aan sociale cohesie.
Op donderdag 7 december 2017 gingen vrijwilligers en
professionals van provinciale maatschappelijke organisaties met welzijnsorganisaties en lokale en provinciale overheid in gesprek over de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar
begrijpen en naar elkaar
luisteren in deze turbulente
tijden?’
Deze middag gingen de
maatschappelijke organisaties, ieder vanuit eigen missie en doelstelling zowel
afzonderlijk als gezamenlijk, en in partnerschap met externe partijen nieuwe verbindingen aan om ieders slagkracht te vergroten.
Of, zoals dagvoorzitter Frans Pollux het samenvat:
Het smeden van coalities van Welwillenden.

Omar Munie, ‘Hoe ver kan je komen met dromen najagen’
Zijn verbondenheid met Limburg is verrassend: tijdens zijn
vroege zwerftocht naar een menswaardig bestaan begaven
zijn nieren het door de vaccinaties die hij voor zijn reis naar
Tanzania kreeg. De vrouw die hem redde van levenslange
dialyse door haar nier te doneren bleek in Beek te wonen.
Sociaal Ondernemerschap
Zijn vlucht uit zijn geboorteland Somalië op 9 jarige leeftijd
en de dromen die hij heeft nagejaagd en invulling heeft
weten te geven inspireren de aanwezigen. 24 Jaar later is
hij, op 32 jarige leeftijd, een gevierd tassen designer, verkoopt aan alle grote wereldmerken en heeft als jonge ondernemer het initiatief de Dream Factory opgericht: een
sociale coöperatie die luxe armbandjes produceert, gemaakt van de zwemvesten die Syrische vluchtelingen achterlaten op de Griekse stranden. Van de zogeheten
‘omarmbandjes’, die 25 euro per stuk kosten, gaat
meer dan de helft van de opbrengst naar vluchtelingenprojecten; voor dit initiatief heeft hij in 2016 de
Cordaid Challenge gewonnen.
In deze factory werken mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt die opgeleid worden tot volwaardige
werknemers en vakmensen. Ook nieuwkomers zijn
van harte welkom en leveren een meerwaarde vanuit
hun eigenheid. Diversiteit is voor Omar dan ook de
inspiratiebron; zijn gedrevenheid rust op de vier pijlers ‘Dromen, Design, Diversiteit en Duurzaamheid’.
Zijn boodschap aan de aanwezigen: Jaag je dromen na, ga
ervoor en deel je dromen. Kansen creëer je door je droom
te leven.

Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Welzijn en Werk
De Sociale Agenda; natuurlijke vertaalslag naar een
Vitaler Limburg
In onze samenleving lijken maatschappelijke tegenstellingen nieuwe scheidslijnen op te werpen; de kloof tussen
bevolkingsgroepen, arm/rijk, hoog- en laagopgeleid, met
de verschillende etnische achtergronden lijken groter en
dieper te worden. De Sociale Agenda, synoniem aan een
‘Vitaler Limburg’ geeft in essentie weer dat de afbraak van
sociale cohesie, de verbondenheid en betrokkenheid tussen bevolkingsgroepen, een aanslag is op de leefbaarheid
in wijken en buurten.
De Provincie heeft er echter alle vertrouwen in dat de
Maatschappelijke Organisaties (MO’s) door samenwerking
in hun activiteiten en initiatieven het gezamenlijke doel het
bewerkstelligen van de Trendbreuk in de Limburgse
samenleving kunnen realiseren waardoor de sociale
cohesie vergroot en versterkt kan worden; door in te zetten
op positieve gezondheid, op een breed spectrum van factoren die zorgen dat mensen zich wel voelen en daardoor
volop mee kunnen doen in de samenleving.
Focusgebieden Sociale Agenda
Maatschappelijke Organisaties kunnen bij uitstek een rol
van betekenis spelen op de volgende focusgebieden:
Het stimuleren van de arbeidsparticipatie van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Positieve gezondheid, met aandacht voor kinderwelzijn,
kinderarmoede en kindermishandeling.
Gezond en veilig opvoeden en opgroeien. Met accenten
op JOGG ( jongeren op gezond gewicht), weerbaarheid
tegen radicalisering. Voorkomen van intolerantie en polarisatie.
Leefbaarheid in wijken en buurten (het stimuleren van de
sociale cohesie en betere woonomgeving).
Sociale Infrastructuur, kennisdeling en inspireren door
middel onder andere van een online platform (bijvoorbeeld www.devereniginglimburg.nl) en offline activiteiten
zoals in stadslabs, wijken en kennisinstellingen.
Beide partijen, zowel de provinciale overheid als de Maatschappelijke Organisaties zijn zich ervan bewust dat er
sprake is van een wederkerige afhankelijkheid:
De MO’s kunnen met kennis en informatie van hun ‘achterban, de burgers’ initiatieven inzetten op basis van de
behoeften van de Limburgers.
De Provincie ondersteunt en faciliteert de Maatschappelijke Organisaties op het gebied van financiering.
Facilitering van projecten die organisatie overstijgend zijn
en ondersteuning bij het vinden van aansluiting op provinciaal beleid en het stimuleren van samenwerking (verbanden) tussen organisaties.
Voor de uitvoering van de Sociale Agenda zijn MO’s strategisch partners in de provinciale sociale infrastructuur.

MOOIE KANSEN OM BESTAANDE NETWERKEN TE VERSTERKEN
EN NIEUWE SAMENWERKING TE REALISEREN
OM SAMEN TE WERKEN AAN ONS GEZAMENLIJK DOEL

Resultaat: Jongeren krijgen meer inzicht, kunnen een eigen
mening vormen met respect voor andermans mening.
Ook de aanwezigen krijgen deze werkvorm aangereikt en
ervaren aan den lijve welk impact dit voor hun meningsvorm heeft.

RADICALISERING
EN
POLARISERING

Paul Jacobs JongNL, gespreksleider
Ivo Heuts, projectleider Tolerant Minds en adviseur bij
Jongeren Netwerk Limburg (JNL)
Deelnemers
COC Limburg, JongerenNetwerkLimburg, Provinciaal Platform Minderheden (PPM), Stichting Meer Kleur en Kwaliteit
(SMKK), Kerk en Samenleving, Katholiek Vrouwen Gilde
(KVG), Provinciaal Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg (POVL), Synthese, Wijk Boa’s Roermond, welzijnsinstelling Wel.kom, Vluchtelingenwerk, XONAR, Provincie
Limburg, Gezinscoach (zelfstandige)
Tolerent Minds
Het project Tolerant Minds is een initiatief van JNL, in samenwerking met de Provincie Limburg en de gemeente
Venray en zet in op gedragsverandering onder jongeren
(12-18 jaar) en hun ouders/verzorgers. Deze kentering moet
leiden tot meer onderling begrip, tolerantie en acceptatie.
Door de ander aan te spreken en te bevragen op de ervaren verschillen en tegenstellingen kan wantrouwen en
angst weggenomen worden.
De dialoog, de belangrijkste component, wordt langs verschillende lijnen ingezet:
Interactief theater Tijdens de projectperiode trekken
theatervoorstellingen rond waarna aansluitend gesprekken met het publiek gevoerd worden.
Mediawijsheid Via het onderwijs worden trainingen/cursussen mediawijsheid aangeboden, die jongeren moeten leren hoe ze om moeten gaan met sociale media en
echte waarheidsvinding.
Vloggen Jongeren maken via vloggen het thema bespreekbaar via een YouTube kanaal.
Startactiviteit onderwijs Begin 2018 wordt het startsein
gegeven voor Tolerant Minds op school (Raayland College) waar 300-400 leerlingen worden geconfronteerd
met een bijzondere startactiviteit. Docenten worden getraind in het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen.
Scholieren krijgen vragen/stellingen voorgelegd die in discussievorm besproken worden. Het blijkt dat na afloop de
verschillende meningen bijgesteld zijn.

In samenspraak met de organisaties
KVG
De doelgroep van het KVG zijn veelal ouderen van 50 tot
80 jaar. Het bestuur heeft geen directe acties op het thema
maar de leden worden binnen hun leefwereld wel met radicalisering en polarisatie geconfronteerd. Zij hebben
daarom behoefte aan informatie over het onderwerp.
SMKK
In 2016/2017 stonden weerbaarheidstrainingen gepland;
zo’n twintig sleutelfiguren uit de moslimgemeenschap zijn
opgeleid en hebben voor de klas gestaan. Ze hebben aan
ouders, leraren en jongeren, ook in moskeeën, voorlichting
gegeven over hoe signalen van radicalisering kunnen worden herkend en hoe ze daarmee om kunnen gaan. In 2018
staat informatie en voorlichting aan sportverenigingen en
lerarenopleiding gepland.
Stichting Wel.kom
Via laagdrempelige activiteiten onderhouden opbouwwerkers en de straatcoaches een groot jeugd en jongerennetwerk. Voor 2018 staan preventiegesprekken en discussieavonden gepland in samenwerking met het
onderwijs, de politie en de wijkboa’s.
Dienst Kerk en Samenleving
Vanuit haar missie ‘Opkomen voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving, versterken van
de maatschappelijke cohesie en appelleren aan dienend
en bindend leiderschap en het bevorderen
van duurzame samenleving’ voelt Dienst Kerk en Samenleving zich nauw betrokken bij het thema.

Synthese
Synthese gaat preventiegesprekken aan met jongeren.
Samen met stichting Wel.kom wonen ze bijeenkomsten bij
over radicalisering om kennis hierover te vergroten.
Op dit thema hebben ze ook samenwerking gezocht met
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Algemeen
Maatschappelijk Werk (AMW) en de gemeente. Synthese
heeft hierin een duidelijke signaalfunctie.
Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk heeft in samenwerking met Dienst Kerk
en Samenleving en met het COC enkele initiatieven op de
rails staan. Zo staan er diversiteitstrainingen gepland en
vinden er koppelingen plaats tussen vluchtelingen, statushouders en Nederlanders (Cocktail Maatjesproject).
JongerenNetwerkLimburg
Project Tolerant Minds: In 2018 worden activiteiten verder
uitgerold in samenwerking met JongNL.
Project IDWIW: Het doel van het project is om leerlingen
van groep 7/8 van de basisschool leren op te komen voor
hun eigen mening en de mening van een ander te respecteren. Ruim 15 procent van de leerlingen in groep 8 van de
basisschool zegt namelijk gepest te worden. Opvallend is
dat de percentages pesters hoger zijn dan de percentages
kinderen die gepest worden. Met het project ‘Ik doe wat ik
wil, maar respecteer de ander ook’ (IDWIW) hoopt JNL deze
cijfers terug te dringen.

COC Limburg
In het licht van het Diversiteitspact, ondersteund door de
organisaties KBO Limburg, PCOB, Dienst Kerk en Samenleving, PPM, SMKK, FAM, GIPS, JongNL Limburg, COS Limburg, SOL Limburg en Vluchtelingenwerk Limburg,
organiseert COC debatten over de stand van zaken van
een inclusieve samenleving. Het doel van het pact is de gemeentelijke politieke partijen een handreiking te bieden om
in hun politieke programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te komen tot diversiteitsbeleid. Ook
verzorgt het COC voorlichting op scholen over seksuele diversiteit en heeft deze organisatie de Gay Straight alliantie
gesloten. Dit is een groep van zowel LHBT als hetero en
Cisgender leerlingen en docenten die zich inzetten voor de
acceptatie van LHBT'ers en seksuele diversiteit, en andere
minderheden.
Provinciaal Platform Minderheden
In samenwerking met SMKK en de Provincie Limburg biedt
PPM het programma ‘Weerbaarheid tegen radicalisering’
aan, ontwikkeld voor ouders en scholieren.
In 2018 gaan PPM en partners verder met de uitgezette
lijnen; daarnaast gaan ze in 2018 de doelgroepen uitbreiden met sportverenigingen en leraren en vertrouwenspersonen (uit het onderwijs).
Buro Prinor: Gezinscoach(zelfstandige)
Buro Prinor, gespecialiseerd in onderwerpen zoals islam,
islamitische opvoeding in Nederland, dialoog, diversiteit,
multireligieuze en multiculturele samenleving, organiseert
bijeenkomsten en evenementen over en voor moslimjongeren en moslimvrouwen.
Tevens geeft zij opvoedingsondersteuning aan islamitische
gezinnen en verzorgt zij, in samenwerking met stichting
Wel.kom interventies met betrekking tot radicalisering.
XONAR
Xonar is actief op het gebied van signalering en gezinsondersteuning rondom het thema radicalisering. Om meer
draagvlak te creëren zoekt Xonar nadrukkelijk verbinding
met partners in het veld.

De aanwezigen concluderen dat inzetten op preventie heel
belangrijk is en dat er veel meer coaching en begeleiding
van personen en gezinnen moet plaatsvinden.
Samenwerking en afstemming
De deelnemers besluiten om meer gebruik te maken van
elkaars expertise door de samenwerking uit te bouwen.
Afstemming door informatie uit te wisselen over projecten
en activiteiten.
Binnen vier maanden komt deze groep bij elkaar om keuzes te maken in projecten, tijd en middelen.

INTEGRATIE EN
PARTICIPATIE ME
NSEN
MET EEN BEPER
KING

Hans Diederen GIPS, gespreksleider
Chris Hodenius van JongNL en Irma Janssen van GIPS
Deelnemers
ZijActief, JongNL Limburg, Buddyzorg Limburg, Gemeente
Nederweert, Stichting ABC, Zonnebloem, Katholieke Bond
voor Ouderen (KBO), COS Limburg en Gehandicapten Informatie Project Scholen Spelen en Leren (GIPS) Pedagogisch Sociaal Werk (PSW), MEE Midden-Limburg en Radar.
Mensen met een beperking in een inclusieve samenleving
Integratie van mensen met een beperking (zintuiglijk, fysiek, sociaal interactief of cognitief) in onze samenleving
is noodzakelijk en onafwendbaar. Deel uitmaken van de
samenleving betekent dat het totale leven (wonen, arbeid,
onderwijs, vrije tijdsbesteding, zorgverlening, vriendschappen) zich afspeelt in de maatschappelijke context; dus ook
deelnemen aan reguliere voorzieningen, activiteiten en
diensten en het ontmoeten van mensen in de directe
woonomgeving. Gebeurt dat niet dan kan gemakkelijk een
geïsoleerd bestaan ontstaan.
Complicerende factoren
Diversiteit
We hebben bij ‘leven in de samenleving’ zowel te maken
met mensen met een beperking (hun noden, wensen, beperking) als met de lokale samenleving (haar kenmerken
en bereidheid of weerstand om mensen met een beperking in haar midden op te nemen).
Maatwerk
Er is sprake van grote diversiteit binnen de populatie mensen met een beperking, zoals de aard en ernst van de beperking, de mate van zelfredzaamheid, de persoonlijke
geschiedenis. Deze diversiteit vraagt een consequente individuele aanpak.
Onvoorspelbaarheid
De overgang naar leven in de lokale samenleving is per definitie een proces. Dit betekent dat lang niet alles vooraf
voorzien kan worden. Voortdurende alertheid en ‘monitoring’, op zowel individueel als collectief niveau, is tijdens
dit proces geboden.

Integratie in al haar nuances
Integratie is de opname in een (groter) geheel. Het gaat
hierbij voornamelijk om de opname van personen of bepaalde bevolkingsgroepen in de maatschappij.
Het moet van beide kanten komen. Zowel de binnen komende partij als de ontvangende partij passen zich aan
de ander aan en daarmee ontstaat samensmelting tussen die 2 personen of bevolkingsgroepen.
Proces waarin de leden van een gegeven groep in toenemende mate deel gaan uitmaken van en opgenomen
worden in de omringende samenleving. ‘Het opgenomen
zijn en participeren in het maatschappelijk leven en in de
sociale structuur van de samenleving’.
Woordassociaties aangedragen door de deelnemers

jezelf aanpassen • gelijkwaardigheid
bouwen • acceptatie • vertrouwen • veiligheid
verbinden • saamhorigheid • drempels wegnemen
iedereen respecteren • denken in mogelijkheden
dezelfde kansen voor iedereen • vrij van normen
actief deelnemen aan de samenleving
mee kunnen doen • iedereen een kans geven
integratie is een voorwaarde om gelijkwaardigheid
te realiseren • ongelijkheid niet accepteren
Samenwerking bij kleinschalige projecten
MEE Midden Limburg, PSW, JongNL
Samen Spelen is Leuker!
Mensen met een beperking en hun begeleiders sluiten aan
bij een reguliere groepsavond van een junioren- of seniorengroep van JongNL. Tijdens deze avond gaan zij spelenderwijs met elkaar kennismaken en gebruik leren maken
van elkaars beperkingen maar vooral ook van elkaars mogelijkheden. MEE Midden-en Noord Limburg wil jongeren
met een beperking, uit de gemeente Roerdalen, mee laten
doen in de samenleving, in het bijzonder mee laten doen
aan vrijetijdsactiviteiten binnen de gemeente.
Vervolgens is samenwerking gezocht met JongNL en PSW
en op een later moment ook met Stichting Daelzicht en de
Mutsaersstichting. In deze samenwerking heeft men ingespeeld op mogelijk aanwezige weerstand.

Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijbij Oudhollandse spelen worden ingezet om de
willigers wekelijkse activiteiten van
integratie van mensen met een beperking te stikinderen in hun vrije tijd. Samen plemuleren. Deze activiteiten zijn een initiatief van
SAMEN SPELEN
zier hebben verbindt. Plezier maken,
KBO (Roermond) en GIPS (team Baarlo en Stein);
IS LEUKER
met of zonder beperking, geeft enerook de Zonnebloem en Radar worden bij de opzet
gie en zorgt voor verbondenheid en
betrokken. Voor nadere informatie: Gips Stein
betrokkenheid. JongNL grijpt de kans
pietro.irma@online.nl, Gips m.ubachs@ziggo.nl,
Samen Spelen is leuker!
Jongeren met een beperking doen mee
om haar leden en vrijwilligers gevoelig
Radar m.cuijpers@rader.org, KBO Limburg wil.reijmet JongNL. Geef ze een kans.
te maken voor mensen in kwetsbare
ners@kbolimburg.nl
B
posities en wil zich inzetten om deze mensen volwaardig
te laten meedoen in de samenleving.
Gemeente Nederweert, ZijActief, PSW, JongNL, Scouting
GIPS, de Bengele Beweegt en Iedereen kan Sporten
De Buddy Race samenwerking GIPS en JongNL
Midden Limburg. Dag van het Respect 8 november 2018
De focus binnen het samenwerkingsproject ‘De buddyrace’
Met ‘de week van het Respect’ in november wordt jaarlijks
van GIPS en JongNL, ligt zowel inhoudelijk, organisatorisch
aandacht gevraagd voor een inclusieve samenleving waarals uitvoerend, op het verbinden en versterken van jongebij iedereen meedoet en onderwerpen zoals religieuze,
ren met en zonder een beperking en het verbreden van saseksuele en culturele diversiteit, pesten en discriminatie
menwerkingsverbanden.
besproken kunnen worden.
Stichting GIPS werkt aan integratie door op de basisschoDe gemeente Nederweert vraagt, in samenwerking met Zij
len in groep 7 en 8 kinderen op een speelse en lerende maActief (afdeling Nederweert), op ‘de dag van het respect’
nier in contact te laten komen met gehandicapten. Een
specifieke aandacht voor integratie van mensen met een
team van ca. 5-6 mensen die zelf een beperking hebben,
beperking. In het onderwijs worden onder andere gastlesbegeleiden dit project: niet over maar door gehandicapten.
sen gegeven over direct hiermee gerelateerde onderwerpen. Afstemming wordt gezocht met de scholen, met PSW,
(afdelingen van) JongNL, Scouting, De Bengele Beweegt,
Samen in het wijkpunt, GIPS en Radar
Iedereen kan Sporten Midden-Limburg, en GIPS. Wensen
GIPS S&L heeft in het wijkpunt Pietershof haar kantoor.
en verwachtingen worden geïnventariseerd en een kernDeze keuze was bewust aangezien er in het wijkpunt door
groep samengesteld.
Radar, de beheerder van dit gebouw, een aantal organisaties samen zijn gebracht die op maatschappelijk gebied en
in de zorg actief zijn. Door de lijfelijke aanwezigheid worden snel en laagdrempelig verbindingen gelegd. Daaruit
Samenwerking en afstemming
zijn mooie voorbeelden van samenwerking te zien. GIPS en
Radar bemensen bijvoorbeeld de balie van het wijkpunt.
Samenwerking Zonnebloem en KBO
De secretaresse en een cliënt van Radar (met verstandeKBO en Zonnebloem willen eerst de bestuurlijke samenlijke beperking) zitten samen bij de receptie. Voor de cliënt
werking stimuleren en activeren. Op basis van de informavan Radar belangrijk voor zijn eigenwaarde. Daaruit is ook
tie uit de workshop en de huidige ontwikkelingen zijn de
gekomen dat deze cliënt mee gaat in een team van GIPS
besturen van Zonnebloem en KBO bereid om het overleg
naar de scholen. Ook andere cliënten die door Radar betot samenwerking actief op te pakken en aan de slag te
geleid worden komen bij GIPS om mee te werken. Voordeel
gaan met een project om integratie van mensen met een
van werken bij GIPS is dat er geen enkele sprake van
beperking te bevorderen. Voor nadere informatie: Zonne(tijds)druk is waardoor cliënten in hun eigen tempo aan hun
bloem, Berry van der Donk berryvanderdonk@outlook.com
ontwikkeling kunnen werken.
en KBO, Jan de Boer janenmariedeboer@ziggo.nl
Stichting ABC
Deelnemersdag ABC
Stichting ABC is een landelijke stichting van en voor laaggeletterden en werkt langs de 3 lijnen: Belangenbehartiging Stimuleren en Voorlichten en Organiseren van
Ontmoetingen. ABC voert op dit moment geen samenwerkingsactiviteiten uit; bereidheid is er altijd.
Voor informatie Gerard Linders gje.linders@home.nl
KBO, GIPS, Radar en Zonnebloem
Oudhollandse spelen als middel om te komen tot integratie
Vier keer per jaar worden activiteiten georganiseerd waar-

Vervolgafspraken workshop
De deelnemers zeggen toe positief aan een follow-up van
deze workshop te werken waarbij onder andere vervolgafspraken gemaakt worden over PR in combinatie met een communicatietraject. De gemeente Nederweert gaat het plan intern
binnen de gemeente bespreken. Contacten zijn reeds gelegd
met ZijActief Limburg en JongNL Limburg.
De volgende personen zijn bij het project betrokken: Gemeente Nederweert Jan van Riet j.vanriet@nederweert.nl en
ZijActief Suzanne de Vlieger sdevlieger@zijactieflimburg.nl
Voor het uitgebreidere verslag zie www.jongnl.nl

NEETJONGEREN
IN LIMBURG

Bart Pastoor adviseur Barticipatiedotcom, Gespreksleider
Mark Levels en Alexander Dicks, Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht
Deelnemers
Dienst Kerk en Samenleving, COS Limburg, Vereniging
Kleine Kernen Limburg (VKKL), Jeugdwerk Limburg, Humanitas Maastricht & Heuvelland, Stichting ClicLimburg, FAM!,
Gemeente Nederweert, Straatcoach Roermond
NEET-jongeren opsporen, begeleiden en vooruit helpen
Bart Pastoor vraagt de deelnemers zich kort voor te stellen
en te delen welke vraag hen bezighoudt.
• Ik kom jongeren tegen zonder kansen
• Wat kun je als dorp concreet doen?
• Hoe bereik je de mensen die je wil bereiken?
• Ik heb een net-niet-NEET-pleegdochter
• Het gaat over de kwaliteit van Jeugdzorg
• Er is een kloof tussen het beleid en de straat
Daarna worden de theorie en de cijfers erbij gepakt. NEET
staat voor jongeren tussen 15 en 29 jaar die niet werken,
niet naar school gaan of geen enkel soort opleiding volgen
(Not in Employment, Education or Training).
Van NEET-jongeren bestaat een negatief beeld: ze hangen
op de bank, kijken televisie of zitten te gamen. Dit beeld is
vaak onterecht:
Niet alle jongeren gaan direct na het afronden van een
opleiding aan het werk maar backpacken bijvoorbeeld
eerst nog een jaar.
Net als jongeren die halverwege het jaar stoppen met
een opleiding en wachten op het volgende schooljaar
om opnieuw te beginnen en jongeren die tijdelijk stoppen met school of werk om voor een kind te zorgen.
Met deze groep komt het vroeg of laat wel weer goed.
Maar juist de langdurige NEET- jongeren vormen een hardnekkig probleem.
‘Een interessant fenomeen dat economisch niet klopt’.
Mark Levels doet samen met Alexander Dicks onderzoek
naar het fenomeen. ‘Het is natuurlijk vreemd dat iemand

niet naar school gaat, niet solliciteert en niet werkt. Volgens
onze gangbare economische modellen kan dat helemaal
niet.’
Ongeveer 20.000 jongeren in Limburg zijn NEET, daarmee
heeft deze provincie samen met Groningen het hoogste
percentage. Drie tot vier procent van de 20.000 Limburgse
NEET-jongeren is echt kwetsbaar en valt langdurig buiten
de boot. Het gaat om jongeren die niet reageren op beleidsprikkels.
Goede voorbeelden
Terwijl in de rest van Nederland het aantal kwetsbare jongeren daalt, is er in Limburg sprake van een stijgende
trend. Toch zijn er succesvolle projecten:
Beej Benders + Werkgevers Service Punt Noord-Limburg
Lieve Schouterden + VDL + gemeenten Zuid-Limburg
Werken Leren Parkstad
Overeenkomst tussen deze projecten is dat het om privaatpublieke samenwerking gaat. Jongeren worden persoonlijk benaderd, op een open manier en zonder vooroordelen. Eén of meer betrokken personen zijn de drijvende krachten; zij hebben het ‘heilige vuur’ om er een succes van te maken en staan dicht bij de jongeren.
Mark Levels merkt daarbij op dat het succes van deze projecten niet wetenschappelijk is onderzocht, wat hij als onderzoeker vanzelfsprekend erg jammer vindt. ‘Deze
projecten hebben mensen zeker vooruit geholpen. Maar
we weten niet of de jongeren zonder deze projecten ook
aan het werk zouden zijn gegaan. Er was bijvoorbeeld
geen controlegroep’.
Met de jongeren praten, niet over de jongeren
Alle deelnemers schrijven vervolgens op een plakbriefje
wat ze kunnen doen en welke obstakels er zijn. Daar wordt
nog kort over nagepraat. De belangrijkste bevindingen volgens de briefjes en het gesprek daarna:
De NEET’s beter leren kennen, dat kan onder andere via
‘kruiwagens’ zoals straatcoaches, leerplichtambtenaren
en pastoraal werkers. Maar vooral door met de jongeren
te praten in plaats van over de jongeren.
Obstakels weghalen, zoals het probleem dat scholen
deze jongeren vaak niet (meer) aannemen.

Samenwerking en afstemming
De deelnemers spreken af om in januari opnieuw bij elkaar
te komen om concrete vervolgstappen te bespreken. Er is
duidelijk energie aanwezig in de groep en de wil om de
schouders eronder te zetten. Ook voor de meest kwetsbare
jongeren is er hoop op een betere toekomst.
‘Ik krijg er een kick van dat onderzoek en praktijk nu met
elkaar worden verbonden’, blikt Mark tevreden terug.

Werkgevers identificeren die zich voor deze jongeren in
willen zetten. Die werkgevers niet pas gaan zoeken als
je de jongeren al hebt.
‘Overstapservice’ voor schoolverlaters, betere voorbereiding op volgende stap.
Zelfbeeld en perspectief van de jongeren in kaart brengen.
Niet investeren in jongeren die écht niet willen. Als de
jongere geen enkele motivatie heeft, is alle moeite tevergeefs.
Inzetten social media om de groep te bereiken.
Je moet te allen tijde betrouwbaar zijn. Je één keer niet
aan je woord houden tegenover een NEET en je kunt wel
inpakken.

MET HET OOG
OP ARMOEDE

Lei Janssens adviseur Social Consultancy, gespreksleider
Ton Custers, adviseur Hastijns en initiatiefnemer stichting
TURBA
Deelnemers
Stichting ABC, Speeltuinwerk Limburg (SpeL), Zonnebloem, KBO Limburg, JongNL Limburg, Huis voor de Zorg,
Humanitas, FAM!, Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV), Scouting, gemeente Nederweert en Synthese
Niet kijken wat je wilt hebben maar kijken wat je kan
geven
Lei Janssens vraagt de deelnemers zich kort voor te stellen
en in drie zinnen te delen waarom zij zich inzetten voor de
organisatie waarvoor ze staan.
Het werken met vrijwilligers om zo kwetsbare mensen te
kunnen helpen.
Voorkomen dat ouderen vereenzamen.
Jeugd de weg wijzen om tot oplossingen te komen en te
empoweren.
Faciliteren en beleid maken om initiatieven mogelijk te
maken.
Investeren in de toekomst: Zoveel mogelijk kinderen met
afnemende begeleiding een zo groot mogelijke zelfstandigheid te laten krijgen.
Met inzet van vrijwilligers, waaronder degenen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijk maken dat alle kinderen naar een speeltuin kunnen gaan. Het mes snijdt
aan twee kanten; het biedt zowel de kinderen als de vrijwilligers kansen.
Proberen om oudere vrouwen kansen te bieden om te
participeren en ze zo uit de eenzaamheid te halen.
Laaggeletterden helpen.
Proberen mensen uit isolement te halen, zelfredzaamheid, zelfbeschikking.
Er bestaan veel overeenkomsten tussen de organisaties.
Dat maakt dat het leggen van verbindingen tussen de verschillende kerntaken van de organisaties zo essentieel en
effectief is. Met betrekking tot armoede kan alleen al vanuit
de signaalfunctie gedeeld worden.

Armoede lijdt tot sociaal isolement, de consequenties voor
in het bijzonder kinderen zijn gigantisch.
Geconstateerd wordt dat het moeilijk is om mensen met
armoede te vinden omdat er een privacywetgeving is; het
is moeilijk om signalen op te vangen. Als je dan al mensen
tegenkomt met armoede dan is het moeilijk om die signalen te vertalen in hulpverlening en bovendien is de toegang
tot de hulpverlening niet altijd gemakkelijk te vinden.
De beleving van armoede
Ton Custers, initiatiefnemer van de stichting TURBA gaat
met de deelnemers aan de workshop in gesprek over wat
armoede met je doet? Wat is de onzichtbare kant van armoede? Hoe vang je signalen op; hoe kijk je tegen armoede aan en wat kan je betekenen en doen voor diegene
die het minder goed hebben dan jezelf.
Gedeelde ervaringen
Van echte armoede in Nederland is sprake als je geen dak
meer boven je hoofd hebt.
Armoede kan iedereen overkomen.
Armoede is iets om je voor te schamen en daardoor moeilijk bespreekbaar.
Aan kleding of gedrag is van tevoren niet te zien wie de
mensen zijn die zelf met de problematiek van doen hebben.
Doelgroep wordt niet of te laat bereikt
Afstemming van beleid is van belang
Meestal dezelfde gezichten; niet iedereen voelt zich aangesproken
Veel praten, weinig doen
Men ziet elkaar soms als concurrent
Geraakt door de persoonlijke verhalen
Ongemakkelijk om in het openbaar kritisch vragen te
stellen aan ervaringsdeskundigen

Signaleren en bespreekbaar maken
Stichting Turba, ontstaan na verschillende activiteiten om
armoede in brede kring op de agenda te zetten, zet zich in
om maatschappelijke thema’s en in het bijzonder armoede
op toegankelijke, creatieve en muzikale wijze bespreekbaar te maken.
Om armoede te bestrijden is een krachtig netwerk nodig
van bedrijfsleven, overheid, onderwijs, maatschappelijke
instellingen en vrijwilligersorganisaties; stichting Turba wil
hier graag een steentje aan bijdragen.
Samenwerking en afstemming
Armoede kent verschillende niveaus;
• Eenzaamheid
• Financieel
• Toegankelijkheid.
De regierol ligt bij de gemeente; zij formuleert het beleid
en stuurt het uitvoeringsproces aan.
De diversiteit van de maatschappelijke organisaties is een
meerwaarde: de een heeft een signalerende functie, de
ander is hulpverlenend. De kracht zit in het leggen van de
verbinding.
Met zijn allen moeten we synergie realiseren door de
initiatieven die op lokaal niveau al aanwezig zijn te versterken. Het is aan de maatschappelijke organisaties om al die
initiatieven uit te rollen over de hele provincie.

ACTIEPUNTEN EN VERVOLGAFSPRAKEN

RADICALISERING
Sluit aan op bestaande trajecten
Sluit aan op het Diversiteitspact van COC Limburg
Zet in op preventie
Maak meer gebruik van elkaars kennis en kunde

NEETjongeren
Niet investeren in jongeren die écht niet willen
Werkgevers identificeren die zich voor
deze jongeren in willen zetten
Vervolgoverleg wordt in januari gepland

INTEGRATIE MENSEN MET EEN BEPERKING
Verbinden en versterken van jongeren
met en zonder een beperking
Verbreden van samenwerkingsverbanden
Vervolgoverleg wordt gepland

MET HET OOG OP ARMOEDE
De kracht van maatschappelijke organisaties zit in
de koppeling van signalering met uitvoering
Realiseren van synergie door de initiatieven die op
lokaal niveau al aanwezig zijn te versterken

De werkconferentie is een gezamenlijk
initiatief van 6 Maatschappelijke Organisaties
JongNL Limburg, Jeugdwerk Limburg, COS Limburg,
KBO Limburg, GIPS en FAM!
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