
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

WERKCONFERENTIE

OVERBRUGGEN DE KLOOF

DONDERDAG 7 DECEMBER 2017

HET FORUM ROERMOND

PROGRAMMA

We leven in een tijd van heftige ontwikkelingen. Een tijd

waarin de individuele vrijheid van beweging, de verbon-

denheid van een individu met andere mensen - ongeacht

kleur of afkomst - lijken te vervagen en democratie steeds

kwetsbaarder lijkt te worden. Hoe kunnen we elkaar be-

grijpen en naar elkaar luisteren in deze turbulente tijden? 

Wat kunnen maatschappelijke organisaties, ieder vanuit

eigen missie en doelstelling zowel afzonderlijk als geza-

menlijk bijdragen aan het bestrijden van ongelijkheid en

versterken van de sociale cohesie. 

Tijdens dit congres zoeken we verdieping op de thema’s:

• Radicalisering en polarisering

• Integratie mensen met een beperking

• De Neet jongeren

• Armoede

De accenten liggen op 

• Kennisdeling en Kennisvorming

• Agenderen en Informeren

• Ondersteunen en Versterken

De deelnemers aan de werkconferentie worden door de

organisatie, zorgvuldig, ingedeeld bij een van de thema’s.

Gekeken wordt naar affiniteit met het thema en de moge-

lijkheden voor samenwerking met andere (maatschappe-

lijke) organisaties. Meerdere personen vanuit één orga-

nisatie worden verdeeld over de verschillende thema’s.

Locatie

Congrescentrum het Forum

Elmpterweg 50 Roermond

Datum, tijd en kosten

Donderdag 7 december van 13.00 - 16.30 uur

Deelname is gratis, aanmelden verplicht

Aanmelden

Stuur een email naar info@jong.nl 

Vermeld in de mail uw naam, de naam van uw organsiatie,

uw e-mailadres en uw (mobiel)telefoonnummer. 

Reeds aangemeld dan hoeft u niet te reageren.

In de verschillende workshops willen we aan de hand van

praktijkvoorbeelden nieuwe inzichten krijgen en zoeken we

de grenzen op van vruchtbare samenwerkingsverbanden.

We verkennen welke kennis en vaardigheden we ten aan-

zien van de vier eerder genoemde thema’s in huis hebben

en mogelijk nog kunnen opdoen.

We onderzoeken in hoeverre missie en doelstelling aanslui-

ten bij deze thema’s en hoezeer nog te ondernemen activi-

teiten een meerwaarde betekenen voor de kernactiviteiten

van de organisatie. Deze werkconferentie is tevens de jaar-

lijkse ontmoetingsbijeenkomst van MO’s in Limburg.

De dagvoorzitter is Frans Pollux.

Het leiden van discussies, symposia

of werkgroepen is Frans Pollux op

het lijf geschreven. Met zijn loopbaan

als radio- en tv-presentator en zijn

brede interesse vindt hij in alle on-

derwerpen en thema’s een weg. 
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12.30 - 13.00

Inloop met een broodje.

13.00 - 13.10     

Welkom door Frans Pollux dagvoorzitter.

13.10  - 14.10    

‘Over grenzen slechten en de kracht om jezelf op te pak-

ken en voor jezelf op te komen; je dromen na te streven.

Moed om kritisch naar jezelf te kijken en bouwen aan een

nieuwe toekomst’. Laat je inspireren door het verhaal van

Omar Munie. Over zijn komst naar Nederland als 9-jarige

vluchteling, zijn droom over succes en hoe deze werkelijk-

heid werd.

Gespreksleider Paul Jacobs bestuurslid JongNL Limburg.

Ook onze Limburgse samenleving krijgt steeds meer te

maken met sociale spanningen, toenemende polarisatie

en extremisme. Door samen op te trekken met jongeren

en door preventief aandacht te besteden aan deze the-

ma’s, ook als er geen incidenten zijn, worden signalen her-

kend en kan slagvaardiger gehandeld worden.

Ivo Heuts, projectleider Tolerant Minds en adviseur bij Jon-

geren Netwerk Limburg (JNL) vertelt over deze beweging

vóór tolerantie en tegen polarisatie. Na te zijn gestart in het

najaar van 2016 vinden nu de eerste activiteiten plaats die

ervoor moeten gaan zorgen dat jongeren zichtbaar meer

begrip hebben en openheid tonen voor het feitelijke gege-

ven dat iedereen anders is. Het maakt daarbij niet uit of het

gaat over seksuele geaardheid, fysieke voorkomen, religi-

euze achtergrond of anderszins. We gaan samen met jon-

geren vloggen, theater maken, praten, discussiëren, een

beeldmerk ontwikkelen en ontdekken dat we uiteindelijk

allemaal mensen zijn die grotendeels dezelfde doelen na-

streven. Ook bouwen we aan een ‘ pedagogische coalitie’

die vroegtijdig ingrijpen mogelijk maakt als dat nodig is en

toetsen we alle activiteiten op hun effectiviteit. 

Gespreksleider Hans Diederen, directeur stichting GIPS. 

In een samenleving waarbij het volwaardig meedoen van

mensen in een kwetsbare positie steeds centraler thema

wordt, is het van belang dat vooroordelen en andere drem-

pels tussen mensen onderling geen rol meer spelen. Kin-

deren en volwassenen met een beperking zijn allang geen

afgezonderde groep meer, maar maken actief deel uit van

de samenleving.

Begrip voor elkaar en voelen dat anders zijn kan én mag,

zorgt ervoor dat iedereen zich prettig kan voelen in de sa-

menleving. Zo ontstaat een leefomgeving waarin we wer-

kelijk met elkaar samen leven. Op welke manier kun je als

maatschappelijke organisatie mensen in kwetsbare posi-

ties volwaardig laten meedoen in de samenleving. 

In de workshop gaan we aan de slag met de vraag: wat is

integratie en waar kan jouw maatschappelijke organisatie

iets toevoegen. Chris Hodenius van JongNL Limburg ver-

telt over SamenSpelen is Leuker, een samen- samenwer-

kingsproject van MEE, PSW en JongNL. Irma Janssen van

Gips vertelt over de Buddyrace, een project van GIPS en

JongNL. Beide projecten zijn voorbeelden van de positieve

werking van integratie. 

14.10 - 14.20     

De Sociale Agenda 2025 en het realiseren van en investe-

ren in krachtig en vitaal partnerschap; Interview met 

Marleen van Rijnsbergen Gedeputeerde Werk en Welzijn.

14.20 - 14.30     

Toelichting op de workshops.

14.30 - 14.50     

Doorloop naar de workshops.

14.50 - 16.15     

Start van de workshops. 

16.15 - 16.30     

Plenaire terugkoppeling met aansluitend de informele

netwerkborrel.
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Radicalisering en 
polarisering

Integratie mensen 
met een beperking



Gespreksleider Bart Pastoor adviseur Barticipatiedotcom.

Limburg kent ongeveer 20.000 NEET-jongeren (‘Not in Em-

ployment, Education and Training’). Ongeveer driekwart

van deze jongeren is langdurig NEET en daarmee kwets-

baar. Zij komen niet aan het werk, gaan niet terug naar

school en zijn ongevoelig voor beleidsprikkels. Hoe halen

we hen weer binnenboord?. Zijn het onderwijs en de ar-

beidsmarkt in staat de NEET-jongeren weer te omarmen,

of moeten deze jongeren op zoek naar andere zingevings-

activiteiten?

Mark Levels en Alexander Dicks, onderzoekers aan het Re-

searchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de

universiteit Maastricht, nemen ons mee in de nieuwste in-

zichten rond NEETs en begeleiden ons in het formuleren

van effectieve, gezamenlijke acties en interventies om

NEET jongeren meer betrokken te krijgen bij de Limburgse

samenleving en arbeidsmarkt.

Gespreksleider Lei Janssens adviseur Social-Consultancy.

Armoede is een thema waar vaak in de derde persoon over

wordt gesproken. Niet altijd kan gerekend worden op

begrip voor mensen die in armoede leven. Armoede is een

abstract begrip dat meestal niet wordt gekoppeld aan de

eigen situatie en de eigen omgeving. De bestrijding van ar-

moede en sociale uitsluiting vergt een brede integrale aan-

pak en samenwerking want er is vaak meer dan een enkele

reden dat iemand - soms tijdelijk, soms langdurig -  de eind-

jes niet aan elkaar kan knopen.

Ton Custers adviseur bij Hastijns vertelt over stichting

TURBA die armoede op creatieve manieren bespreekbaar

maakt en brede samenwerking initieert en stimuleert.

NEET-jongeren in Limburg: 
gezamenlijk naar 

effectieve interventies

Met het oog
op armoede
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