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iedereen = kansrijk!

Jaarbeeld 
2018 Het jaar  

samengevat in 
4 thema’s.

De kracht van verbinden

Slimme 
Mantelzorg beter voor  

iedereen Slimme 
Mantelzorg beter voor  

iedereen Slimme 
Mantelzorg beter voor  

iedereen
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Punt Welzijn
is een dienstverlenende welzijns

organisatie en richt zich op kinderen, 

jongeren, ouders, senioren,  

vrijwilligers(organisaties), mantel

zorgers, buurtbewoners en  

nieuwkomers in Weert.

Terugblik op 2018
De landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van 
welzijnswerk en de lokale behoefte aan een ‘eigentijdse en 
toekomstbestendige welzijnsorganisatie’ zijn reden voor Punt 
Welzijn om samen met haar medewerkers een nieuwe richting 
uit te zetten. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe koers.

Bouwstenen
•  Punt Welzijn laat de samenleving eigenaar zijn van de 

maatschappelijke vraagstukken
•  Punt Welzijn heeft extra aandacht voor mensen in  

kwetsbare situaties
•  Punt Welzijn werkt met eigentijdse agogen en pedagogen
•  Punt Welzijn ondersteunt zo licht als kan en zo zwaar als 

nodig
•  Punt Welzijn zet in op duurzame ontwikkeling en  

gedragsverandering

Missie
Iedereen doet mee en levert een bijdrage aan een betrokken 
en zelfredzame samenleving.

Visie
Punt Welzijn gaat uit van de kracht van de samenleving, 
beïnvloed sociale processen en structuren om het welzijn van 
individuen, groepen en organisaties te versterken.

Doorkijkje naar 2019
Met elkaar geven wij meer en meer vorm en inhoud aan onze 
nieuwe koers zowel intern als extern. Mede ingegeven door de 
behoefte van stakeholders om meer van de organisatie Punt 
Welzijn te kennen, in plaats van één klein onderdeel, hebben 
we gewerkt aan een nieuwe positionering. In 2019 zal deze 
extern zichtbaar worden in een nieuwe huisstijl, website en 
andere communicatie uitingen. Ons aanbod is verdeeld in  
4 thema’s, zoals in dit jaarbeeld verwerkt namelijk:  
Opgroeien, Samen Leven, Vrijwillige Inzet en Gezonde Leefstijl.

Punt Welzijn stimuleert iedereen in Weert om het beste uit 

zichzelf en elkaar te halen. Punt Welzijn is er voor iedereen in de gemeente 

Weert. Met zijn allen kunnen we van Weert een prettige samenleving maken.

We geloven dat je samen het verschil kan maken. Samen krijg je meer  

dingen voor elkaar. Samen is betekenisvoller en leuker. Punt Welzijn  

stimuleert mensen om in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.  

We werken aan bestendige veranderingen voor nu en later.

Punt Welzijn heeft van nature aandacht  
voor mensen die dat kunnen gebruiken.

ENTHOUSIASTE 
MEDEWERKERS

237
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UNIEKE  
VRIJWILLIGERS

PROFESSIONALS  
IN OPLEIDING

52
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Jaarbeeld Punt Welzijn
2018 in 4 thema’s

Nieuwe 
positionering

Ons aanbod is verdeeld in 
4 thema’s zoals in dit jaar
beeld verwerkt, namelijk: 
Opgroeien, samen leven, 

vrijwillige inzet en  
gezonde leefstijl.

1 6

6

10

14

18

22

22

26

30

34

1 Samen leven
1.1 Buurt, wijk en dorp
Werken aan prettig wonen en leven in gemeente Weert.

1.2 Mantelzorg
Ondersteuning en waardering aan mensen die voor een ander zorgen.

1.3 Nieuwkomers
Nieuwkomers laten deelnemen aan de Weerter samenleving.

1.4 Accommodaties
De accommodaties zijn beschikbaar voor initiatieven, burgers en of 
organisaties als centrale plek in de wijk.

2 Opgroeien
2.1 Tot 12 jaar
Samen opvoeden met ouders en scholen.

2.2 Jongerenwerk
Jongeren helpen bij het ontdekken van hun eigen kracht.

3 Vrijwillige inzet
 Verbindingen creëren in de samenredzame samenleving.

4 Gezonde leefstijl
Gezonde leefstijl stimuleren, sport en beweging activeren.

4
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In de Weerter buurten, wijken en dorpen zijn onze 
opbouwwerkers actief met het creëren van een goed 
woon en leefklimaat. Het team opbouwwerk legt 
verbindingen tussen bewoners, bewonersinitiatieven, 
gemeente en andere organisaties. Door die verbinding 
wordt de betrokkenheid in de wijk of buurt groter, met 
vele geslaagde initiatieven als resultaat. De bewoners 
nemen zelf de verantwoordelijkheid en leveren een 
actieve bijdrage aan de leefbaarheid in de buurt.

Samen leven
Buurt, wijk en dorp

Samen bouwen aan 
een prettig woon en 

leefklimaat in  
gemeente Weert.

6

Terugblik 2018
De afgelopen jaren heeft het opbouwwerk haar werkwijze ver-
andert en dit is steeds beter bekend bij burgers, opdrachtgever 
en professioneel netwerk. Men weet wat er van het opbouw-
werk gevraagd en verwacht kan worden. Het opbouwwerk 
maakt onderscheid in:
1.  maken/leggen van verbindingen; mensen in het netwerk 

met elkaar verbinden en zo verder helpen.
2.  kortdurende ondersteuningsvragen; vragen van burgers of or-

ganisaties die met een aantal gesprekken zijn verder geholpen.
3.  langdurende ondersteuningsvragen; hierbij wordt proces-

matige ondersteuning geboden, de ondersteuning kan zelfs 
langer dan een jaar duren. Maar altijd zo licht als mogelijk 
en zo zwaar als nodig. 

Voor alle wijken en dorpen in Weert betekende dit dat de lijn 
van ‘zo zwaar als nodig, zo licht als kan’ verder werd doorgezet. 
Door de pijlers aanjagen, verbinden en signaleren naast de 
ondersteuningsvragen te leggen, ontstond er een kader dat 
steeds beter bijdraagt aan een goede afweging van de inzet of 
het afbouwen/overdragen daarvan.

Naar aanleiding van diverse signalen heeft het opbouwwerk 
in 2018 extra inzet gepleegd om in de wijk Groenewoud de 
betrokkenheid van burgers te vergroten. Er zijn actief signalen 
opgehaald, verbindingen gelegd tussen organisaties en inwoners 
zijn geactiveerd om zich in te zetten voor de leefbaarheid in de 
wijk Groenewoud.

Door die extra inzet op Groenewoud zijn er nu al initiatieven 
gerealiseerd waar het opbouwwerk trots op is. Zo zijn in het 
afstemmingsoverleg een 20-tal organisaties en verenigingen 
(professionals, vrijwilligers en bewoners) bij elkaar gebracht 
met als doel om meer de verbinding te zoeken bij het  
organiseren van wijkgerichte activiteiten

In november is het opbouwwerk in samenwerking met Algemeen 
Maatschappelijk Werk begonnen met het vrijwilligersteam 
Groenewoud. Hierbij gaan 5 vrijwilligers elke donderdagmiddag 
deur aan deur om mensen te vragen of ze zin hebben in een 
gesprek en of ze ergens hulp bij kunnen gebruiken. De eerste 
reacties van dit project zijn zeer positief.

De extra inzet van het opbouwwerk voor Fatima aan Zet is beëin-
digd, mede vanwege de afloop van de subsidie van Stichting Doen. 
Het opbouwwerk sluit hiermee een periode af waarin het extra  
ondersteuning heeft geboden bij het opzetten van dit wijkinitiatief.

Een initiatief waar het opbouwwerk in 2018 een belangrijke 
rol in heeft gehad is onder andere het bewonersinitiatief op 
Vrakker Plein. Op het gebied van financiën heeft het opbouw-
werk ondersteund om samen met de initiatiefgroep inkomsten 
te genereren. Het opbouwwerk is daarnaast mee geweest naar 
diverse gesprekken als steun in de rug. En met succes:  
VrakkerPlein heeft hun financiering op orde.

Naar aanleiding van het winnen van de Erfgoedprijs Weert 2017 
is het opbouwwerk in contact gekomen met de Sintigemeen-
schap in Boshoven. Het opbouwwerk zette zich in voor het uit-
breiden en versterken van de positie van de Sintigemeenschap. 
Stichting Sinti Weert is een feit en is stevig aan de weg aan het 
timmeren om hun droom te realiseren.

In september 2018 heeft het burgerinitiatief ‘Keent onderneemt’ 
hun eigen ruimte ‘de ontmoeting’ feestelijk geopend. Bij het opstarten 
is het opbouwwerk nauw betrokken geweest om verbindingen te 
leggen tussen de vrijwilligers en verschillende organisaties die 
werkzaam zijn in Keent, subsidiemogelijkheden bekijken, vrijwilligers 
motiveren en stimuleren om door te gaan in het bureaucratisch web 
van regelgeving en een ‘sparringpartner’ te zijn voor de kartrekkers.

Dit zijn slechts enkele initiatieven in 2018 waarbij het opbouwwerk 
verschillende rollen heeft aangenomen om ondersteuning te bieden. 
Het opbouwwerk is trots op de bijdrage die zij heeft kunnen leveren.

Doorkijkje 2019 
In 2019 zijn we samen gekomen met verschillende basisscho-
len, Wonen Limburg en gemeente Weert  om een leergemeen-
schap op te starten. Het doel van deze leergemeenschap is 
gezamenlijk meer ontmoeting creëren voor en door bewoners 
in de wijk. Hier werken we aan door verbindingen te leggen 
tussen professionele partners en vrijwilligers.
Ook zal de inzet van het opbouwwerk in 2019 vooral worden 
gestoken in Groenewoud en Boshoven.
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Citaat van Keent Onderneemt:
“Hoe pakken we het aan? Waar moeten 
we aan denken? Waar liggen de  
gevoeligheden in de wijk? Hoe houden 
we de huiswerkbegeleiding voor alle 
jongeren betaalbaar en laagdrempelig? 
Bij al deze vragen was het opbouw
werk van Punt Welzijn ons klankbord.”

Opbouwwerker Punt Welzijn:
“We signaleren wat er leeft, brengen bewonersgroepen 

en instanties bij elkaar, helpen mee om de zaak in 
beweging te brengen en bieden gerichte ondersteuning 

aan initiatieven van bewoners. Dat kan van alles zijn, 
alles wat bijdraagt aan het geluk van mensen. Denk 
aan een speelgelegenheid voor kinderen, een voor

ziening voor ouderen in de wijk of een oplossing voor 
parkeeroverlast in de straat. Maar ook grotere thema’s 
zoals armoede, eenzaamheid of integratie proberen we 

te verbinden. Omdat mensen vaak niet weten bij wie ze 
moeten zijn en hoe ze het moeten aanpakken, bieden 

wij een steuntje in de rug.”

SAMEN LEVEN
BUURT, WIJK  

EN DORP

2018

9

Quotes van…

Bewonersinitiatief Groenewoud:
“Ik wil al een tijdje een activiteiten

vereniging oprichten in Groenewoud, om 
de jeugd wat te kunnen aanbieden tijdens 
bijvoorbeeld Pasen. Denk bijvoorbeeld aan 
paaseieren zoeken in de straat. Het probleem 
was dat ik nooit wist waar ik moest beginnen, 

daarom heb ik het opbouwwerk gevraagd 
om mij hierin te ondersteunen.”

150 KORTDURENDE 
ONDERSTEUNINGSVRAGEN

10 LANGDURENDE 
ONDERSTEUNINGSVRAGEN

MINIMAAL 1200 
VERBINDINGEN  
GELEGD OF MENSEN 
VERDER GEHOLPEN

8
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Mantelzorgers die met ondersteuning bij hun hulpvragen 
op een prettige manier voor hun naaste kunnen  
blijven zorgen. Dát is het doel van team Mantelzorg. 
We signaleren overbelasting en bieden hulp. Ook  
werven we nieuwe zorgvrijwilligers en voorkomen we 
uitval van mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen aller
eerst goed voor zichzelf zodat ze de zorgtaken met ple
zier uit kunnen blijven voeren. Team Mantelzorg maakt 
hen bewust van  het belang voor zichzelf te zorgen.

Samen leven
Mantelzorg

Ondersteuning en 
waardering aan 

mensen die voor een 
ander zorgen.

10

Naast de toename van de hulpvragen zien 
we ook dat de doelgroep verbreed en we o.a. 
meer ‘werkende’ mantelzorgers bereiken.

Terugblik 2018
Vergroting van de bewustwording
In 2018 is er in de media en middels een huis-aan-huis actie 
regelmatig aandacht geweest voor mantelzorgondersteuning. 
Dit leidde tot een stijging van het aantal hulpvragen. Mantel-
zorgers geven aan dat dit hen aan het denken zet of dat ze 
er met hun omgeving over in gesprek gaan en vervolgens 
concluderen dat ze inderdaad mantelzorger zijn. Naast de 
toename van de hulpvragen zien we ook dat de doelgroep 
verbreed en we o.a. meer ‘werkende’ mantelzorgers bereiken.

De opstart van het mantelzorgpanel
In oktober is er een mantelzorgpanel opgestart, met als doel 
participatie, belangenbehartiging en behoefte inventarisatie 
rondom mantelzorgondersteuning. Hierin nemen 3 mantel-
zorgers en 2 zorgvragers deel. 

Door in te zetten op het versterken van de contacten met 
ketenpartners zien we dat de aandacht, bekendheid, bewust-
wording en betrokkenheid rondom mantelzorgers bij hen toe-
neemt. En dat zij hun gedrag daarop beginnen aan te passen.

Gastlessen aan jongeren
Gilde Opleidingen had veel aandacht voor mantelzorg binnen 
de afdeling Zorg & Welzijn. De mantelzorgondersteuner heeft 
hier 11 gastlessen verzorgd. Deze waren gericht op jonge 
mantelzorgers en op zorgprofessionals in opleiding.

Het behalen van de prijs: ‘meest mantelzorgvriendelijke  
gemeente van Limburg’.

Doorkijkje 2019 
Ketenbenadering
Er wordt ingezet op het creëren van bewustwording rondom 
mantelzorg en het versterken van de samenwerking met keten-
partners. Zo start er een maandelijks spreekuur in het SJG 
Weert. En gaan we met een aantal huisartsen in gesprek over 
hoe zij hun rol zien t.o.v. mantelzorgers en hoe zij hier binnen 
de praktijk meer aandacht voor kunnen hebben. Ook gaan we 
ondersteuning bieden bij de ontmoetingsbijeenkomsten voor 
mantelzorgers georganiseerd door Sociaal Platform Stramproy.

Jonge mantelzorgers
In maart staan er gastlessen gepland op de Montessorischool, 
dit is een pilot. Het idee van mantelzorgvriendelijke scholen 
is verder uitgewerkt en zal besproken worden met Meerder-
weert. 
 
Respijtzorg
We onderzoeken op welke manier we in Weert meer aandacht 
kunnen vragen voor een betere toegankelijkheid van logeer-
opvang. 

Allochtone mantelzorgers
Sleutelfiguren worden bij elkaar gebracht om samen een plan 
te bedenken om het bereik onder allochtone mantelzorgers te 
vergroten.

Werk en mantelzorg
Er zal een workshop mantelzorg en werk worden georganiseerd 
tijdens de ondernemersborrel. Ook verschijn er nogmaals een 
artikel in het Zakenblad en is er in de welkomstmap voor nieuwe 
bedrijven in Weert informatie te vinden over mantelzorg.
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102 HULPVRAGEN, WAARUIT 
232 GESPREKKEN VOORTKWAMEN

694 
GEREGISTREERDE 
MANTELZORGERS

VOOR NIEUWSBRIEF

52 JONGE 
MANTELZORGERS 
IN BEELD

3X
“Ik heb geleerd om wat meer tijd voor 

mezelf te maken en meer afstand te 
houden naar de zorgtaken rondom 

mijn vader toe.”

“Je vraagt hoe het met mij 
als mantelzorger gaat en dat 
doen anderen bijna nooit.”

“Mijn broers en zussen zijn zich 
bewust van wat er nodig is voor 
mij en moeder, het was geen 
onwil maar ze hadden het niet 
in de gaten tot ik het uitsprak.”

“Het gaat nu prima met 
ons. Jouw kennis en vooral 

zorgzaamheid hebben ervoor 
gezorgd dat mijn moeder en 
ik weer kunnen genieten van 

elkaars gezelschap.“

De resultaten van individuele trajecten. Enkele reacties van mantelzorgers:

“Ik ga nu echt met mijn zoons 
praten, ze weten niet hoe zwaar 

het voor me is.”

CURSUS MANTELZORG IN  
BALANS GEORGANISEERD

SAMEN LEVEN
MANTELZORG

2018

13

Quotes van…

15 ACTIEVE 
RESPIJTVRIJWILLIGERS

12

“Je hebt me  
aan het denken  

gezet”
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Terugblik 2018
We zijn trots op de enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten 
om de nieuwkomers te begeleiden en te coachen. Het is vaak 
een intensief traject van maximaal één jaar en bestaat uit 
meerdere fasen. Zo is het belangrijk om eerst aan een goede 
vertrouwensband te werken en moet er praktisch veel  
geregeld worden. Als die fase achter de rug is kan meer 
ingezet worden op de doelen waar de nieuwkomer aan wil 
werken. Natuurlijk met als einddoel om de nieuwkomer zo 
zelfredzaam mogelijk te maken. Aan het einde van de  
coachingstrajecten worden de vrijwilligers vaak hartelijk be-
dankt en laten de nieuwkomers blijken dat ze het coachings-
traject enorm hebben gewaardeerd. 

Het succes van een coachingstraject hangt af van verschillende 
aspecten, bijvoorbeeld coachbaarheid van de nieuwkomer. 
Integratie blijkt veelal toch moeilijk. We merken dat veel 
nieuwkomers na afronding van het coachingstraject vaak nog 
‘iets’ extra’s nodig hebben om de juiste basisvaardigheden te 
ontwikkelen om echt zelfredzaam te zijn. 

In het tweede half jaar van 2018 extra is er ingezet om 
nieuwkomergezinnen met jonge kinderen extra ondersteuning  
te bieden. Hierdoor zijn 11 gezinnen ondersteund, deze 
onder steuning bestond veelal door toeleiding naar projecten 
van opgroeien 0-12. Eén gezin had meer nodig en is naar 
specialistische (jeugd) hulp toe geleid. Samen met IOT 
(intern ondersteuning team) hebben we afspraken gemaakt 
over hoe de kinderen van de basisschool leeftijd het beste 
onderwijs kunnen krijgen.

Het netwerk rondom nieuwkomers signaleerde meerdere  
problematieken zoals bijvoorbeeld; echtscheiding door de 
tussen veranderde rol man-vrouw in Nederland, psychische 
problemen door trauma’s, (blijvende) taalachterstand en  
problemen die ontstaan door/na gezinshereniging. 

De vrijwillige coaches kregen diverse deskundigheidstrajecten 
aangeboden om beter te kunnen signaleren en doorverwijzen  
indien nodig. In dit programma kwam bijvoorbeeld het 
herkennen van signalen rondom psychische problemen  
van vluchtelingen aan de orde. Ook is er gesproken over 

cultuur(verschillen) Syrische en Eritrese vluchtelingen (her)
kennen. Besproken is welke vormen van hulpverlening er 
mogelijk zijn en wanneer bijvoorbeeld door te verwijzen.

Doorkijkje 2019 
In 2019 gaan we verder met de ondersteuning van jonge 
nieuwkomers gezinnen door een professional. 

Het wervingsplan om nieuwe vrijwilligers te werven zal  
uitgevoerd worden.

Daarnaast komt er extra aandacht voor taalvaardigheid en de 
financiële positie van de nieuwkomers. 

Samen met gemeente Weert stellen wel in de loop van 2019 
een toekomstvisie opvang nieuwkomers  voor de periode 
2020 en verder op. 

15

Het team Nieuwkomers bestaat uit een coördinator 
en een groot aantal vrijwilligers die nieuwkomers 
ondersteunen en coachen op weg naar zelfred
zaamheid en integratie in de buurt. Zo kunnen 
nieuwkomers zelfstandig of met behulp van hun eigen 
netwerk deelnemen aan de Weerter samenleving.

Samen leven
Nieuwkomers Nieuwkomers 

laten deelnemen 
aan de Weerter 
samenleving.

We zijn trots op de enthousiaste 
vrijwilligers die zich inzetten om 

nieuwkomers te begeleiden en te 
coachen.

14
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Een cliënte die gecoacht werd door ons heeft 
nu een eigen zaakje in Cwartier opgezet en 

voelt zich thuis in Weert en ontwikkelt zich heel 
goed.

Over de onbevooroordeelde houding van de 
coaches t.o.v. de cliënten: ”door de begeleider? 

Zij hebben niks aan ons gedwongen.  
Echt waar. Gewoon vragen. Ze willen onze 

mening weten…”

“De coaches vragen naar onze  
mening en laten ons gewoon ons 
verhaal doen, zonder te oordelen”. 

“De coaches doen echt hun 
best voor ons.”

SAMEN LEVEN
NIEUWKOMERS

2018

17

Quotes van… 58 VOLWASSEN NIEUWKOMERS 
HEBBEN EEN COACHINGSTRAJECT 
AANGEBODEN GEKREGEN

39 VOLWASSENEN 
EN 35 KINDEREN 
zijn totaal 1 jaar intensief  
maatschappelijk begeleid

36 INBURGERAARS 
EN ALFA-STUDENTEN 
hebben gebruik gemaakt van de  
taalondersteuning, huiswerkbegeleiding,  
thema bespreking en praktijkbegeleiding

43 VRIJWILLIGERS 
HEBBEN ZICH GEZAMENLIJK 
4693 UUR INGEZET 
VOOR NIEUWKOMERS IN WEERT 

11 JONGE NIEUW- 
KOMER GEZINNEN 
ZIJN EXTRA ONDERSTEUND

16
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Punt Welzijn exploiteert verschillende accommo
daties. Hier hebben inwoners de gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, om zinvolle relaties op te  
bouwen en om samen activiteiten te organiseren. 
De accommodaties hebben ook een inloopfunctie 
en geven mensen een zinvolle vrije tijdsbesteding.

Samen leven
Accommodaties De accommodaties zijn 

beschikbaar voor  
initiatieven, burgers en 

of organisaties als  
centrale plek in de wijk. Het proces van verzelfstandiging 

van het beheer van het Beek
Cwartier is gestimuleerd en  
ondersteund.

18

Terugblik 2018
Keenter hart
Het aantal verhuringen liep iets terug maar het aantal 
bezoekers / gebruikers nam toe. Er is gestart met een 
gebruiksoverleg om gebruikers meer te betrekken bij het 
beheer van het Keenterhart. Keent Onderneemt is gestart, 
een bewonersinitiatief die niet alleen voor meer roering in 
accommodatie moet gaan zorgen, maar ook de verbinding 
met de wijk vergroot. 

BeekCwartier
BeekCwartier actief is een groep vrijwilligers die zich vooral 
richt op het organiseren en uitbreiden van activiteiten.  
Dat lukt met wisselende successen. Deze activiteitengroep  
is operationeel en actief en laat zich steeds vaker horen.  
Nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld line dance, krijgen vorm. 
Er is ook gezocht naar verbinding met bewoners en organisatie 
in de binnenstad zoals de B0B en bewonersorganisaties. 

Het proces van verzelfstandiging van het beheer van het 
BeekCwartier is gestimuleerd en ondersteund. De groep 
werkt zeer zelfstandig. 

Ten behoeve van de dagopvang locatie ligt er een opgave 
om de bezettingsgraad te verhogen (van 3 dagdelen naar 
5 dagdelen). Tot en met 2018 is gezocht naar structurele 
dagopvangactiviteiten, doch medegebruik strandde steeds om 
diverse redenen. Vanaf 1 januari 2019 stellen we de ruimte 
ook incidenteel ter beschikking.

Buurtcentrum Moesel 
Ondanks de onzekerheid over de toekomst, zijn in 2018 de 
reguliere activiteiten door gegaan. Er zijn twee rommelmarkten 
zelf georganiseerd. Vanaf de zomervakantie bieden we 
tijdelijk ruimte aan de buitenschoolse opvang van het Palet. 
Gebruikersgroepen en vrijwilligers zijn zo veel als mogelijk 
betrokken bij het beheer van het Buurtcentrum Moesel. Voor-
naamste gebruikers zijn Vêrkusköp, Harmonie en Wijkraad de 
Moesel. 

2018 was gericht op het herschikken van Maatschappelijke 
voorzieningen Weert-Zuid. Hierover zijn nog geen concrete 
beslissingen genomen. Deze zullen wel gevolgen hebben voor 
Buurtcentrum Moesel. 

Door het Samen doen fonds Moesel is in 2018 iets meer dan 
€ 4.050,- gedoneerd voor seniorendansmiddagen buurtactivi-
teiten, optocht en carnaval en muzieklessen voor specifieke 
doelgroepen.

Doorkijkje 2019 
In het Keenter hart zetten we vooral in op verdere door-
ontwikkeling van activiteiten, het ontwikkelen en publiceren 
van een activiteiten agenda Keenter hart en Keent. Er wordt 
ingezet op versterking van de samenwerking met Keent  
onderneemt. 

In het najaar van 2019 bestaat het Keenter hart 10 jaar. 
Hieraan wordt door middel van de organisatie van activiteiten 
extra aandacht besteed.
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KEENTER HART

SAMEN LEVEN
ACCOMMODATIES

2018
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Quotes van…

53.150 
BEZOEKERS

54.325 
BEZOEKERS

BEZETTING 
50,8 %

BEZETTING 
44,4 %

1.160  
ACTIVITEITEN VAN  
BEEKCWARTIER EN  
STICHTING DAGOPVANG BUURTCENTRUM 

MOESEL

23.700 
BEZOEKERS

BEZETTING 
46,2 %

BEEKCWARTIER 
INCL. HOOFDKANTOOR
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“Keenterhart, prachtige locatie, 
goede begeleiding en gratis  
parkeren!” “BeekCwartier, al bijna 35 jaar 

kom ik hier, soms wel drie 
keer per week. Voorheen bij de 
Roos maar nu hier. Een praatje 

maken, een kopje koffie en ik 
kijk graag naar het biljareten.”
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Team Opgroeiondersteuning ondersteunt ouders en 
scholen bij de ontwikkeling van kinderen. We willen 
ze laten opgroeien tot zelfredzame burgers, in een 
samenleving waarin sámen opvoeden een belangrijke 
waarde is.

Opgroeien
Tot 12 jaar Samen opvoeden 

met ouders en 
scholen.

Terugblik 2018
De huisbezoeken verlopen goed en er is ook meer toeleiding 
van ouders naar onze projecten. Door verbinding met het  
team van vluchtelingenwerk Weert hebben we 8 statushouder-
gezinnen kunnen toe leiden naar verschillende projecten van 
opgroeiondersteuning en de peuteropvang. Hierdoor zijn we 
nog beter in staat om alle peuters in de gemeente Weert toe 
te leiden naar een taalrijke omgeving.

De ouderbetrokkenheid is vergroot door een andere opzet 
van onze projecten:
•  In Stramproy hebben de ouderbijeenkomsten gezorgd voor 

bewuste ouders, die met plezier spelen met hun kinderen.
•  Een betere samenwerking met de kinderopvang en een vergrote 

ouderbetrokkenheid is gerealiseerd in de projecten SamenSpelen  
bij Aan de Bron en Samen leren bij Brede school Markeent.

•  In het kader van ouderbetrokkenheid worden op Brede 
school Moesel en Integraal Kind Centrum (IKC) Leuken 
onze Opstap- en Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) 
bijeenkomsten gezamenlijk met de kinderen uitgevoerd. 
Ouders gaan samen met de kinderen opdrachten maken en 
krijgen tips en tools aangereikt. De deelnemende ouders 
weten om te gaan met de struikelblokken die het kind er-
vaart met de aangeboden lesstof. Leren een vertaalslag te 
maken van theorie naar spelend leren. 

•  De betrokkenheid van de leerkrachten, die regelmatig bij 
de activiteiten aanwezig zijn, wordt door de ouders zeer ge-
waardeerd. Hierdoor voelen ouder zich nog meer gesteund.

•  De Ouder Ontmoetings Momenten (OOM) op basisschool 
Aan de Bron werden breder georganiseerd. Dit heeft als 
meerwaarde dat er uitwisseling tussen ouders plaatsvindt 
op het gebied van taalstimulering en opgroeiondersteuning.

In november is een succesvolle startbijeenkomst georganiseerd 
voor alle ouders die deelnemen aan onze projecten. Dit in 
samen werking met de gemeente. De opkomst was groot, waar-
bij 12 verschillende culturen aanwezig waren. Centraal stond de 
uitwisseling van diverse projecten op verschillende scholen.

Het project Gezin gezien heeft 6 gezinnen begeleidt met 5 
vrijwilligers en een professional in opleiding, waar zij lichte 
ondersteuning hebben geboden in thuissituaties.

We hebben de lijn ‘spelenderwijs’ doorgevoerd in alle projecten 
omdat wij overtuigd zijn dat spel de taal is van het jonge kind. 
We hebben zowel ouders als pedagogisch medewerkers bewust 
gemaakt van het belang van spelen voor de taalontwikkeling 
van het kind.

Het eerste half jaar zijn meerdere en diverse weerbaarheids-
trainingen op verschillende basisscholen gedraaid. Daarbij 
bleek dat scholen behoefte hadden aan nog meer op maat 
gemaakte trainingen. Het trainingsaanbod is daarop aange-
past. Het tweede half jaar was het team helemaal volgeboekt.

Doorkijkje 2019 
We zetten in op een toename van ouderbetrokkenheid met 
ouders van 0-4 jarigen, eerdere toeleiding naar Peuter Opvang 
en Kinderopvang (POV/KO) en onze projecten. 

We starten een pilot ouderbetrokkenheid groep 3 Spelen met 
Taal; om meer ouders te betrekken bij het leerproces van hun 
kind bij de taalontwikkeling gaan we op 1 basisschool starten 
onder schooltijd, waar ouder met kind 1 uur tools krijgt  
aangeboden om spelenderwijs met taal te oefenen.

We zijn voornemens om wederom een succesvolle start-
bijeenkomst taalstimulering en opgroeiondersteuning te 
organiseren.

Ingezet wordt om de training spelbetrokkenheid voor peda-
gogisch medewerkers in 2019 voort te zetten. Hierin staat 
bewustwording, houding en vaardigheden centraal.  
Middels observeren, reflectie en coaching on the job, ontstaat 
er bewustwording en worden er handvaten geboden rondom 
spelbetrokkenheid met VVE peuters.

In 2019 gaan we door met de nieuwe weerbaarheidsprogramma’s.  
We werken veel meer procesgericht, waarbij we aansluiten op 
patronen van de kinderen. Vanuit dat startpunt gaan we, vanuit 
de praktijk van de klasdynamiek, nieuwe vaardigheden leren. 
Op die manier leren de kinderen heel concreet vaardigheden, 
waar ze op dat moment baat bij hebben. De leerkrachten krijgen  
tools en inzichten aangereikt, waarmee ze verder kunnen. 

22
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OPGROEIEN
TOT 12 JAAR

2018
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165 HUISBEZOEKEN 
                AFGELEGD

112  Ouderkind  
activiteiten op 
6 basisscholen

110  Bijeenkomsten Samen 
Praten Samen Spelen 
op 4 basisscholen

8  Ouder Ontmoetings
momenten op 
3 basisscholen

3  Cyclussen van 6 bijeenkomsten 
Samen Spelen op  
basisschool Aan de Bron

“

”

“De reflectiemomenten zijn enorm  
waardevol voor ons handelen geweest!” 
Pedagogisch medewerker naar aanleiding van de 
training spelbetrokkenheid

Quotes van…

24

“Nooit geweten dat het 

samen spelen met mijn 

kind zo waardevol voor 

zijn ontwikkeling is.” 

Moeder van 4 jarige kleuter bij 
project SamenSpelen

89  Bijeenkomsten  
Taal Speel Groep op  
5 basisscholen
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Team jongerenwerk helpt jongeren bij het vinden 
van hun eigen kracht en ondersteunt ze bij het 
vinden van een zinvolle tijdsbesteding. Jongeren in 
kwetsbare situaties worden vroegtijdig opgespoord 
en ondersteund. 

Opgroeien
Jongerenwerk Jongeren helpen  

bij het ontdekken van 
hun eigen kracht.

Terugblik 2018
W-Xplore  
Bij W-Xplore kregen 10 jongeren in kwetsbare situaties de 
kans om te werken aan hun leerdoelen en uitdagingen.  
Er werd aangesloten op hun interesses en reeds aanwezige 
talent. In 8 bijeenkomsten leerden ze elkaar te vertrouwen 
en durfden ze zich bloot te geven. Met kleine stappen deden 
ze succeservaringen op en zetten ze zichzelf en elkaar in 
hun kracht. Ze leerden uit te spreken waar ze hulp bij nodig 
hadden. 

Vindplekken
Naast de reguliere vindplekken in de openbare ruimte werd 
er geïnvesteerd op vindplekken in en rond de basisscholen 
en het voortgezet onderwijs. De jongerenwerker was zowel 
op het schoolplein, de aula en of de kantine present om 
contact met jongeren te leggen en te onderhouden. Naast het 
laagdrempelig leggen van contacten werden ook activiteiten 
georganiseerd met leerlingen en docenten. Bijvoorbeeld het 
bezoek aan jongerencentrum de HangOut door 8 klassen van 
VMBO Kwadrant.
 
Puberbrein
In samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezing, Vincent 
van Gogh is er bij het Philips van Horne een workshop voor 
ouders georganiseerd. Er namen 114 ouders aan deel. 

DNA project ‘Wie ben ik?’
In samenwerking met Bibliocenter en RICK werd met een 
2-VMBO klas een project uitgevoerd waarin, 17 leerlingen op 
zoek gingen naar het verhaal van hoe het was om 14 jaar te 
zijn in een eerdere generatie binnen de familie. Daarnaast 
namen de leerlingen deel aan het Genographic Project van 
National Geographic, waarbij ze middels een DNA-test inzage 
kregen in hun afkomst (1.000-100.000 jaar geleden).  
Dit leverde interessante gesprekken op over de relativiteit 
van afkomst en wat ‘ons’ nu maakt tot wie we zijn.    
  
Speaking Minds
Een landelijk project waarin jongeren aan de slag gaan met 
een vraagstuk van de gemeente in het kader van armoede-
beleid. In 2018 is het eerste traject van start gegaan op Gilde 

opleidingen met een 16-tal leerlingen. Centraal in deze aan-
pak staat het in contact brengen van kinderen en jongeren uit 
kwetsbare groepen en beleidsmakers, om zo tot inclusiever 
en effectiever armoedebeleid te komen. De deelnemende 
jongeren hebben het als leuk en leerzaam ervaren.

Jongerencentra
In de jongerencentra is in 2018 geïnvesteerd op het werken 
met vrijwilligers uit de doelgroep en deze meer te betrekken 
bij de organisatie. Zo draaiden de jongeren vrijwillig een 
‘bardienst’, kozen ze zelf de muziek uit en organiseerden ze 
zelf activiteiten.

Het jongerenwerk heeft zich ten doel gesteld ouders van 
deelnemers binnen het jongerenwerk maar ook ouders van 
potentiële bezoekers te informeren wat het jongerenwerk 
is en te bieden heeft. Via de groepen 7 en 8 van het basis-
onderwijs werden ouders geïnformeerd over het aanbod van 
het jongerenwerk. 

Jongeren hadden behoefte om elkaar te ontmoeten en te 
bewegen op een centrale plek in Weert. In het najaar is er 
gestart met HangOut St. Louis. Een nieuwe ontmoetingsplek, 
waar een jongerenwerker en combinatiefunctionaris wekelijks 
twee dagdelen aanwezig zijn met een aantrekkelijk beweeg-
aanbod en waar aandacht is voor gezond gedrag.

Jeugdinloop Njoy
Een krachtige en zelfredzame burger worden lijkt op een leef-
tijd van 6-12 jaar nog ver weg. Toch wordt op deze leeftijd 
juist een cruciale basis gelegd om te oefenen met (nieuw)  
gedrag, om later in je kracht te komen staan. Jeugdinloop 
Njoy was daar ook dit jaar weer de uitgelezen plek voor. 

Jongeren hadden behoefte om  
elkaar te ontmoeten en te bewegen 

op een centrale plek in Weert

Lees verder op de volgende pagina.
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Quotes van…

Propunt
Veel jongeren op het praktijkonderwijs hebben moeite met 
het aangaan van sociale relaties. Propunt bood een veilige 
en laagdrempelige manier om te oefenen met het maken 
van contact met leeftijdsgenoten na schooltijd. Het aanbod 
kreeg steeds meer vorm vanuit de jeugd en is zeer divers te 
noemen. 

Coaching2Gether
Er is een toename van het aantal jongeren met een coach-
vraag. Over het algemeen geven coaches, deelnemers, 
ouders en docenten positieve ervaringen terug. Men ervaart 
de trajecten als zeer zinvol en bij een aantal trajecten als een 
prettige laagdrempelige aanvulling op de ondersteuning die 
het kind al ontvangt. Deelnemers ervaren naast de individuele 
aandacht, de teambuildingsactiviteiten als zeer positief.  

Doorkijkje 2019 
Coaching2Gether
In 2018 groeide de vraag naar het project en is een extra  
subsidieaanvraag gedaan om deze signalen te onderzoeken en 
het project te innoveren. 

Hangout St. Louis
Uitbreiden van het aanbod en nog meer commitment creëren bij 
omliggende scholen, partners en de gemeente.

CONNECT
Wegens het succes van de naschoolse activiteit Propunt is in 
overleg met het Kwadrant besloten een soortgelijke naschoolse 
activiteit aan de VMBO-zijde op te zetten. De aftrap is positief, in 
2019 zal de jongerenwerker zich richten om het aanbod nog  
bekender te maken onder leerlingen en hun ouders. De jongeren-
werker is een bekend gezicht aan het worden aan deze zijde van 
de school. 

“
OPGROEIEN

JONGERENWERK

2018
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10  AANVRAGEN VOOR 
PROJECT KAMERS 
MET UITZICHT 
3 jongeren begeleid 
7  jongeren doorverwezen 

naar andere mogelijkheden

297 INLOOPMOMENTEN  
IN JONGERENCENTRA  
MET GEMIDDELD 11 DEELNEMERS

15 COACHINGSTRAJECTEN 
WAARVAN ER 10 ZIJN  
AFGEROND IN 2018

PROPUNT 32 
ACTIVITEIT MET GEMIDDELD 
12 DEELNEMERS

Aan de WXplore,  
Connect en Speaking 
Minds projecten  
deden gemiddeld  
18 deelnemers mee. 

28

Jongen uit groep 8:
”Ik wilde altijd al naar het jongeren
centrum komen, maar ik zag altijd 

oudere jongens buiten staan.  
Doordat we met groep 8 zijn gaan 
kijken bij de HangOut, weet ik nu 
dat er ook middagen zijn waarop  
de oudere jongens niet komen. 

Nou kom ik iedere week!”
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Vrijwilligerswerk, nu vaker vrijwillige inzet genoemd, is  
belangrijk. Belangrijk voor de vrijwilligers zelf, voor de vereniging,  
de buurt, voor mensen die ondersteund worden en voor de  
gemeenschap Weert. Vrijwilligers zijn essentieel voor een prettige 
leefomgeving.  Het verenigingsleven, georganiseerd door vrij
willigers, biedt verschillende vormen voor de vrije tijd. Verenigingen 
hebben regelmatig behoefte aan extra kennis en advies.  
Punt Welzijn ondersteunt hen hierin door adviestrajecten aan te 
bieden of door het organiseren van cursussen en workshops. 

Vrijwillige inzet

Verbindingen 
creëren in de 

samenredzame 
samenleving.

Terugblik 2018
Vrijwillige inzet verandert en zo ook de vrijwilligers. De 
huidige vrijwilliger geeft vaker de voorkeur aan kortdurende 
projecten waardoor het bijvoorbeeld voor verenigingen steeds 
lastiger wordt om bestuursleden te vinden.

Ondersteuningsvraag neemt toe
In 2018 heeft het Servicepunt  28 verenigingen bezocht en 
verder geholpen. Deze zichtbaarheid werkt als een olievlek 
effect op andere vrijwilligersorganisaties. Hierdoor stijgt het 
aantal aanvragen voor ondersteuning. 

Mede dankzij onze ondersteuning heeft de werkgroep Inter-
nationaal Kinderfestival  een mooi programma op het podium 
gezet met zo’n 75 kinderen die optraden.

Comm op! hebben wij voor de eerste keer georganiseerd. Dit 
geresulteerde in een enerverende dag waar communicatie- en 
marketingspecialisten 3 maatschappelijke organisaties gehol-
pen hebben met hun communicatie “probleem”.

De verzelfstandiging van interne vrijwilligersprojecten is door-
gezet en een aantal projecten zijn overgegaan naar Keent  
Onderneemt. De projecten die nu nog ondersteund worden 
door het Servicepunt Vrijwilligers zijn de BoodschappenPlusBus, 
het belastingspreekuur en de vrijwillige ouderenadviseurs. 

Beursvloer overtreft zichzelf voor de 3e keer. Veel vrijwilligers-
organisaties, verenigingen en bedrijven wisten elkaar te vinden 
en kennis te delen. Weer een nieuw record aan matches. De 
beursvloer werd door ruim 100 aanwezigen positief beoordeeld.

Het Vrijwilligerscollege heeft een aantal workshops georgani-
seerd waarbij de nodige kennis gedeeld werd. Vanuit het 
vrijwilligerscollege zijn er ondersteuningsvragen gesteld aan 
Servicepunt Vrijwilligers.

Ook hebben dit jaar weer deelnemers binnen “Goed Gematcht” 
vanuit het AZC, PSW of vanuit de bijstand kennis gemaakt 
met vrijwilligerswerk. De vrijwilligersorganisaties die daar  
aan mee hebben gewerkt waren erg enthousiast en zorgden 
voor een warme ontvangst. Bospop heeft als aanbieder  

van vrijwilligerswerk de intentie om duurzaam AZC  
inwoners te betrekken in de voorbereidingen van hun werk-
zaamheden. 

Vrijwillige inzet 
We spraken bezoekers en mensen die door de centrale hal van 
het Cwartier liepen, persoonlijk aan. Door hen kennis te laten 
nemen van de brede mogelijkheden van vrijwillige inzet zijn 
een aantal van deze mensen daadwerkelijk aan de slag  
gegaan als vrijwilliger. Het aantal nieuwe bezoekers van  
www.goedbezigweert.nu blijft toenemen. Het is zeer  
aannemelijk dat ook het aantal matches toeneemt. Mensen die 
het vrijwilligersspreekuur hebben bezocht hebben allen een 
vrijwilligersfunctie gevonden. 

Doorkijkje 2019 
Vanaf 2019 is het actieplan behorende bij het vrijwilligersbeleid 
van de gemeente Weert herzien. Naast het voortzetten van het 
ondersteunen van vrijwilligers en verenigingen, het makelen van 
vraag en aanbod en het vinden en verbinden van nieuwe vrijwilligers-
doelen, wil Punt Welzijn toe naar een; sterk verenigingsleven, 
meer contact met verenigingen, meer vrijwilligers en een bredere 
inzet vanuit andere groepen/partijen. Versterking van de samen-
werking tussen profit en non-profit organisaties, passende waar-
dering van vrijwilligers en begeleiding naar passende vrijwillige 
inzet.

Op termijn wordt gestreefd naar het moment dat vrijwillige inzet 
vanzelfsprekend wordt. We werken aan zelfredzaamheid, sociale 
samenhang en participatie, ondersteuning en co-creatie, vanuit 
de dimensies van positieve gezondheid. Er komt meer aandacht 
voor de vrijwilliger buiten het bestuur; met name de vrijwilligers 
die werken met kinderen en bijzondere doelgroepen. Door vrij-
willigers “on the job” te ondersteunen, loopt de begeleiding van 
deze doelgroepen ook door in de vrijetijdsbesteding. 

Het doen van vrijwilligerswerk wordt niet altijd met trots uit-
gedragen. Zo gewoon als ‘één keer per week sporten’ voor de 
meeste mensen lijkt te zijn, zo vanzelfsprekend moet ‘een paar 
uur per week vrijwilligerswerk doen’ in 2040 zijn. Hiervoor willen 
we inzetten op een grootse campagne. 

30
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VRIJWILLIGE
INZET

2018
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Quotes van…
+/- 100 MENSEN  
bezochten het vrijwilligersspreekuur 
en vonden allen een vrijwilligersplek

66%  
vindt een match via
www.goedbezigweert.nl

12  NIEUWBRIEVEN/FLITSEN 
VERSTUURD NAAR  
550 E-MAILADRESSEN

45 BEDRIJVEN 
zijn bezocht en geactiveerd 
maatschappelijk  
betrokken te zijn

82  MATCHES 
GEMAAKT TIJDENS 
DE BEURSVLOER

De Fair Trade Shop gaf op het einde een mooie reactie;
“Ik voelde me erg gelukkig met het idee dat de Fair Trade 

Shop als een uitverkorene kon deelnemen. Het resultaat 
was wat ik gehoopt had. De voorbereidingen en de inzet op 

woensdag waren van dien aard dat het wel een geslaagde 
dag moest worden. We zijn erg blij met de zaken die allemaal 

aan de orde zijn geweest. De vele ideeën en meningen zijn 
van groot belang en grote waarde voor ons. Het zal ons een 
heleboel werk bezorgen, maar daar zijn wij niet bang voor. 

Integendeel, we zijn juist nog enthousiaster geworden en 
gaan met plezier de punten allemaal nauwkeurig bekijken en 

daar waar het kan ook doorvoeren. De ene uitdaging na de 
andere. Dat moet wel leiden naar succes”.

Vanuit Beursvloer:  
“Er is een fijne sfeer waardoor  
matches of een gesprek voor 
mijn gevoel tot stand kwamen. 
En dit jaar was er meer  
aanbod dan voorgaande jaren”.

176 BELASTINGAANGIFTES ONDERSTEUND
455 RITTEN MET DE BOODSCHAPPEN(PLUS)BUS
96 GESPREKKEN DOOR OUDERENADVISEURS
800 BEZOEKERS EETPUNT KEENTERHART 

32

Vanuit Comm op!:  
“Op het gebied van  

communicatie, aandacht 
van de pers, presentatie en 
draagvlak, hebben wij ont
zettend veel aan jullie hulp 
gehad. Onze dank hiervoor 

is groot”.
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Als Punt Welzijn stimuleren we gezond gedrag,  
sport en bewegen. Ze ondersteunen en coördineren  
activiteiten en bieden een netwerk aan organisaties die  
gezond gedrag stimuleren.

Gezonde leefstijl

Gezonde leefstijl 
stimuleren, sport 

en beweging  
activeren.

Terugblik 2018
Een combinatiefunctionaris werkt in minimaal twee verschillende 
werkvelden bijvoorbeeld op een school en in de wijk. Er zijn 
verschillende combinatiefunctionarissen met ieder een eigen 
aandachtsgebied: onderwijs, buurtsport, sportverenigingen, 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), beweegmakelaar, 
Urban Culture en Sport en een coördinator. In samenwerking 
met heel veel partners is hard gewerkt om naast het stimu-
leren van bewegen, de kennis over gezonde leefstijl steeds 
meer in het aanbod terug te laten komen.

Onderwijs
Op bijna alle basisscholen is een combinatiefunctionaris  
onderwijs actief. Die verzorgde de gymles, beweegtussendoor-
tjes, actieve werkvormen en stimuleerde schoolpleinspelen. 
Ook was er extra aandacht voor leerlingen met bewegings-
achterstanden. Scholen hebben aangegeven ontzettend 
tevreden te zijn over de inzet van de combinatiefunctionaris 
onderwijs (en kinderopvang).

JOGG
JOGG zet veel in beweging. De “Drinkwater campagne” is  
een thema wat goed aansluit op de behoefte van school,  
kinderopvang, GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin en/of 
sportvereniging. Wij ervaren dat het eet- en drinkbeleid aan-
passen, soms weerstand kan opwekken bij ouders. Het in de 
kracht zetten van partners om de juiste stappen te nemen is 
dan ook essentieel om een gedegen beleid neer te zetten. 

Beweegmakelaar
In 2017 zijn 90 deelnemers begeleid, in 2018 waren dit er 
132. Op deze grote toename aan deelnemers is de beweeg-
makelaar trots. Mede door de 29 verzorgde presentaties,  
clinics en cursussen, zien doelgroep en samenwerkingspart-
ners steeds meer voordelen in het verbinden met de beweeg-
makelaar. Er zijn 13 beweegmaatjes aan elkaar gekoppeld.

Verbinden
De Open Club Weert-Noord Verenigd! begint steeds meer 
vorm te krijgen. We leveren een bijdrage in de kerngroep en 
de werkgroep “Aanbod”. De laagdrempelige activiteiten van 
de CF Sportvereniging blijven succesvol. Voorbeeld is  
“Atletiek na School” waarin wekelijks 15 kinderen laagdrempelig 
kennismaken met de atletiek sport en na een jaar de vereniging 
instromen. De werkgroep Weert in beweging wordt actief 
ondersteund. 

Doorkijkje 2019 
In 2019 gaan we verder met de verbreding van kennis over 
“Gezonde Leefstijl”. Binnen de huidige activiteiten, evene-
menten, projecten enz. hebben we steeds meer aandacht 
voor bewustwording. We zetten steeds meer in op een  
integrale aanpak. Bijv. een omgeving meenemen in het  
gedachtegoed van JOGG en voorlichting voor kind en ouder.

We rollen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder 
uit binnen onze diensten. 

De uitkomst van de heroriëntatie van de gemeente Weert 
inzake het beleid rondom de combinatiefunctionarissen Weert 
zal helder gaan worden en conform plan uitgevoerd.

In samenwerking met heel veel  
partners is hard gewerkt om naast het 
stimuleren van bewegen, de kennis 
over gezonde leefstijl steeds meer in 
het aanbod terug te laten komen.

34
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“
Als opdracht voor het vak taal 
moest groep 8 van  
basisschool Het Dal een  
afscheidsspeech schrijven. 

“Ik wil juf Debbie bedanken 

voor de leuke gymlessen.”

Quotes van…

v

GEZONDE
LEEFSTIJL

2018
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241  SPORT NA SCHOOL ACTIVITEITEN 
MET 155 UNIEKE DEELNEMERS

200 
SPORTCLINICS 

MET 3300 DEELNEMERS

40  BUURTSPORT ACTIVITEITEN 
MET GEMIDDELD 60 DEELNEMERS

132 MENSEN 
ZIJN BEGELEID DOOR DE  
BEWEEGMAKELAAR

15  SPORTVERENIGINGEN 
ZIJN ONDERSTEUND 

1025 LEERLINGEN 
HEBBEN DEELGENOMEN  
AAN DE LEKKER FITWEEK

”36

“De shootout serie (een soort 

penalty serie) die aan het einde van 

de toernooi op het hockeykamp is  

genomen zal voor mij een van de redenen 

zijn om bijvoorbeeld een hockeykamp te  

organiseren. De manier waarop kinderen  

juichte als ze scoorde (alsof ze een 

goal op het WK maakte), hoe ze elkaar 

bijstonden als iemand miste en het aan

moedigen van de andere teams 

was prachtig om te zien.
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2018 is een bewogen jaar geweest. Door de inzet van onze eigentijdse  

agogen en pedagogen, vrijwilligers, professionals in opleiding en vele samen

werkingspartners hebben we er samen voor gezorgd dat kinderen een goede start 

maken, jongeren opgroeien tot zelfredzame volwassenen, wijken, buurten en dorpen 

leefbaar blijven, mantelzorgers hun ondersteuning kunnen volhouden, er betrokken 

vrijwilligers en sterke vrijwilligersorganisaties zijn, nieuwkomers deelnemen aan de 

samenleving en de gezonde leefstijl voor iedereen in Weert een keuze kan zijn. 

Partners 2018

En alle andere partners en personen die van betekenis waren voor het welzijn van mensen in Weert.

•  Algemeen Maatschappelijk Werk  
Midden Limburg 

• Bewonersorganisaties 
• Bibliocenter 
• Bewoners 
• Buurtverenigingen 
• Centrum voor Jeugd en Gezin Weert 
• Cliënten Platform Minima 
• Culturele verenigingen 
• De Zorggroep 
• Eduqaat 
• Gemeente Weert 
• GGD Limburg-Noord 
• Gilde Opleidingen 
• Humanitas Weert 
• Land van Horne 
• LVO Weert 
• MEE 

• Meerderweert 
• Met GGZ 
• Moskeeën 
• PSW 
• Platform Gehandicapten Weert 
• PoZob 
• Provincie Limburg 
• PSW 
• Rick 
• Samenfonds 0495 
• Senioren verenigingen 
• Sponsorwinkel 
• Sportverenigingen 
• Vrijwilligers 
• Vrijwilligersorganisaties 
• VSB fonds 
• Zonnebloem Weert 
• Zwembad de IJzeren Man 

• Wijk- en dorpsraden 
• HV Weert 
• AV Weert 
• Het Kwadrant 
• Politie 
• Wijkaccommodaties 
• Wonen Limburg 
•  Kinderopvang (Humanitas en Hoera 

Kindercentra) 
• Coa 
• De Vraagwijzer 
• Stichting Dagopvang 
• Bedrijfsleven 
• Huisartsen(groepen) 
• Weerter Minimagroep 
• Sint Jans Gasthuis
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Punt welzijn  
bedankt al haar  
partners voor de  

goede samenwerking 
in 2018!
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Slimme 
Mantelzorg beter voor  

iedereen Slimme 
Mantelzorg beter voor  

iedereen Slimme 
Mantelzorg beter voor  

iedereen

iedereen = kansrijk!

Postadres Postbus 112, 6000 AC Weert
Bezoekadres Beekstraat 54, 6001 GJ Weert

E info@puntwelzijn.nl  |  T 0495 - 697 900  |  I www.puntwelzijn.nl

Op elk punt in je leven...
Op welk punt jij je op dit moment ook 
bevindt,in Weert is er altijd één plek 
waar je terecht kunt om jezelf of anderen 
verder te brengen. Punt Welzijn! 


