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LAAT EENS NAAR 
UW VOETEN KIJKEN
Snel last van pijnlijke of vermoeide voeten? Kom naar Smeets 
loopcomfort voor een GRATIS voetonderzoek en schoenadvies. 
Maak een afspraak op een van onze locaties bij u in de buurt.

comfortschoenen • steunzolen • braces
pro- en orthesen • (semi) orthopedische schoenen 
medische diensten • advies en bemiddeling

Snel last van pijnlijke of vermoeide voeten? Kom naar Smeets 
loopcomfort voor een GRATIS voetonderzoek en schoenadvies. 
Maak een afspraak op een van onze locaties bij u in de buurt.
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Lissabonlaan 10 • Sittard ( GRATIS parkeren en oplaadpunt )
www.loopcomfort.nl • T 046 47 46 45 1
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GEDICHTCONTACT!

BEL, MAIL OF SCHRIJF NAAR

Stichting SAMEN ONBEPERKT 

Concordiastraat 12
6226 GD Maastricht

Tel: 06 31 17 69 49
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
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Jef Claessens 
 
Wat doe je bij INZICHT en waarom?  
Vanaf 1999 ben ik bestuurslid van de Gehandicapte Organisatie  
Meerssen. De GOM bracht vier keer per jaar een Nieuwsbrief 
uit. Tussendoor organiseerden we activiteiten. In 2013 zijn we 
toegetreden tot Inzicht en dat vind ik een zeer goed initiatief. 
Nu doet zich de mogelijkheid voor om bela ngrijk nieuws te 
delen met de cliënten, maar ook te ontvangen. Zelf stel ik het 
op prijs om zaken, die in het belang van de cliënten zijn, aan 
de orde te stellen. Ik probeer dit te doen door mijn kennis over 
toegankelijkheid te laten doorklinken in Inzicht. Het waarom is 
vlug beantwoord. Ik vind het zeer belangrijk dat cliënten infor-
matie krijgen en dit met elkaar kunnen delen. Dit alles om over 
zaken die moeilijk op te lossen zijn een gezamenlijk draagvlak 
te creëren en de zaak opgelost te krijgen.
Tevens is Inzicht een goede manier om contact te onderhouden.  
Niet alleen met de achterban, maar ook met besturen van 
andere platforms.

Wat vind je van onze onderwerpen?
Ik vind de onderwerpen die in Inzicht aan bod komen een 
juiste mix van voorlichting, hobby, column enz. Wel zou ik 
aan de cliënten een oproep willen doen om zelf een stukje te 
schrijven, zodat Inzicht gedragen wordt door alle cliënten. In 
mijn ogen wordt uw medewerking zeer op prijs gesteld door 
de redactie.
 
Wat is je eigen belangrijkste INZICHT? 
Het kan nooit zo zijn dat we het motto hanteren: “Ieder voor 
zich en God voor ons allen”. Als dit zo zou zijn, kan ik nu al voor- 
spellen dat we niets voor elkaar zullen krijgen. Daarom roep ik 
cliënten op om gezamenlijk de schouders onder een project 
te zetten. Of dit nu handelt om een plaatselijk project, een re-
gionaal project of een project dat de regio overstijgt. Een ding 
moet men in acht nemen: eendracht maakt macht.

  De volgende keer stelt onze dichter Ad zich voor.

Een zomerdag

Lekker zittend op mijn balkon
Geniet ik van de heerlijke zomerzon
Wandelende mensen komen voorbij

Kwetterende vogels op een tak, netjes op een rij

Het groen van de natuur
Het is zo fris het is zo puur
Even niet hoeven denken

Laat de schaduw van de boom maar wenken

Zachtjes gaat zijn kruin op en neer
Een klein briesje in het zomerse weer

Minuten worden uren
Dromerig in de verte turen

De geluiden worden minder
Van auto’s nu even geen hinder

Een enkele voetganger nog op straat
Alleen hijzelf weet waar hij naar toe gaat

De dag gaat over in de nacht
De avondschemer in al zijn pracht
Het was een dag zonder zorgen

Die worden bewaard voor de dag van morgen

Door: Ad Frijns
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ACTIVITEITEN VOOR 
VISUEEL BEPERKTE 
MENSEN VAN STICHTING 
SAMEN ONBEPERKT

ZORGSAAM: SAMEN STERK

Door: Ria Haessen

Door: Jos Vandewall

Graag willen wij u als lezer van InZicht laten 
kennismaken met de lotgenotengroepen van visueel 
beperkte mensen die, onder de vlag van Samen 
Onbeperkt, allerlei activiteiten organiseren. 
 
De eerste groep lotgenoten bestaat al meer dan tien jaren. 

Om goed te kunnen functioneren bestaat zo’n groep uit 

maximaal tien mensen. Na een aantal jaren leidde dat ertoe 

dat er behoefte was aan het oprichten van de tweede 

groep. Inmiddels zijn we bezig met het opstarten van een 

derde groep. Mede door het succes van het functioneren 

van de bestaande groepen.

 Waaruit bestaan zoal onze activiteiten? 
 

Allereerst komen we een keer per maand met de groep 

samen en hier komen allerlei zaken aan de orde. Zoals 

hulpmiddelen, openbaar vervoer, toegankelijkheid, vakantie 

en ga zomaar door. Ook kan het zijn dat iemand zijn of 

Stichting Samen Onbeperkt werkt samen met 
diverse organisaties. Door deze samenwerking kan 
er een vuist gemaakt worden tegen de overheid, 
zorgverzekeraars of andere zorginstanties. InZicht 
is een voorbeeld van positieve samenwerking. 
Stichting Samen Onbeperkt zit ook als deelnemer 
bij ZorgSaam waaronder de Academie Informele 
Zorg (AIZ) valt. 

 ZorgSaam

ZorgSaam is een samenwerkingsverband van 

vrijwilligersorganisaties en non-profit organisaties die allen 

werken met vrijwilligers en/of mantelzorgers ondersteunen 

in de gemeente Maastricht. De AIZ is een initiatief van 

de lidorganisaties van ZorgSaam. Voor een actueel 

overzicht van de lidorganisaties verwijzen wij u graag 

naar de website van de AIZ: www.academieinformelezorg.

nl. Op dit moment zijn er 11 organisaties aangesloten bij 

dit samenwerkingsverband. Samen streven zij naar meer 

samenhang in de informele zorg. In dit kader zijn de 

lidorganisaties in het najaar van 2015 gestart met een nieuw 

initiatief: de Academie Informele Zorg. 

 Krachtige samenwerking voor een mooi doel 

In de AIZ bundelen zoveel mogelijk partners en 

sponsors hun kennis, menskracht en middelen voor een 

gratis, interessant en passend scholingsaanbod voor 

mantelzorgers en vrijwilligers. Het doel is dat zij hun zorg- 

en of ondersteuningstaken met een zeker en goed gevoel 

blijven uitvoeren. Dit is tevens een teken van waardering 

voor hun inzet en betrokkenheid. De scholingsbehoefte van 

mantelzorgers en vrijwilligers vormt het uitgangspunt bij 

de samenstelling van het programma. De coördinatie van 

de AIZ is in handen van de Kerngroep AIZ, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de lidorganisaties van ZorgSaam. 

Zij dragen bij aan de AIZ

Partners van de AIZ zijn de lidorganisaties van ZorgSaam, 

zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, verenigingen en 

maatschappelijk betrokken ondernemers. 

haar hart wil luchten in verband met problemen die hij of zij 

ondervindt ten aanzien van zijn visuele beperking. Kortom: 

de gesprekstof is divers en naast af en toe een traan, is er 

vooral plaats voor een lach.

 Op pad 

Naast deze maandelijkse bijeenkomsten, worden ook 

activiteiten buitenshuis georganiseerd. Denk daarbij aan 

excursies naar onder andere Aken, Luik en Roermond. 

Vaak onder begeleiding van een vaste, vrijwillige gids. 

Naast de grote kennis van deze gids - of het nu gaat 

over natuur, geschiedenis, theologie enz. - is hij uitermate 

bekwaam in dat wat hij ziet te visualiseren. Dat is natuurlijk 

heel belangrijk voor onze groepen. Naast de excursies 

worden ook wandelingen georganiseerd en vinden er 

gezellige etentjes plaats. Al deze activiteiten worden door 

de deelnemers zelf voorgesteld en bij meerderheid van 

stemmen ook als zodanig uitgevoerd.

 De leefomgeving 

Daarnaast vinden we het belangrijk om partners en 

begeleiders te betrekken bij sommige activiteiten, omdat 

ook zij deel uit maken van de leefomgeving van de leden 

met een visuele beperking en een essentiële rol spelen.

 Positief

Gelukkig horen we heel vaak positieve reacties binnen 

de groepen en dat leidt uiteindelijk tot een hechte band 

onderling. Dat is weer een mooi compromis voor de 

beperking, waarmee onze groep door het leven gaat.

 Contact

Heeft u een visuele beperking en denkt u dat wij als groep 

wat kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op 

met de oprichters van groep drie.

Ria Haesen: 

riahaesen8@gmail.com of telefoonnummer 06 4444 4594

Paul Hellebrekers:

p.hellebrekers@icloud.com of telefoonnummer 06 8354 1970

 Het concept werkt!

Het concept van de AIZ is: ‘Als je iets brengt, mag je ook 

iets komen halen’. Dus vrijwilligers en mantelzorgers 

die verbonden zijn aan organisaties, verenigingen of 

zorgaanbieders die investeren in de academie, kunnen 

deelnemen. 

 Het aanbod van de AIZ

Kijk eens op www.academieinformelezorg.nl. Hier vindt u 

het actuele programma van de Academie Informele Zorg: 

themabijeenkomsten, workshops, cursussen en e-learning 

programma’s. Geïnteresseerden kunnen zich via deze 

website op een laagdrempelige manier inschrijven voor een 

activiteit en hun scholingsbehoefte aangeven. Voorbeelden 

zijn: Leer reanimeren en AED, Flirten met bedrijven, 

Dementie en Communicatie, De digitale snelweg, Lezing 

over de Wet Langdurige Zorg, Hoe zit dat met de Islam?, 

theater over en voor jonge mantelzorgers en Mental Health 

First Aid. Neem voor meer informatie contact op via info@

academieinformelezorg.nl

 Bouwen aan een stevig fundament

In 2015 is de AIZ gestart met 11 partners en een viertal 

presentaties. Momenteel wordt de academie gedragen door 

34 partners en sinds de start zijn er 138 scholingsactiviteiten 

aangeboden. De activiteiten worden gemiddeld met een 

8,6 gewaardeerd. 
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EEN PORTRET VAN LENIE 
STARMANS

Verpleging 
Lenie was vrijwilliger bij het Rode Kruis en deed 
op 39-jarige leeftijd de studie ziekenzorg. Na haar 
afstuderen werkte ze als vaste nachtdienst in de 
verpleegkliniek. Ze woonde gedurende haar hele 
jeugd tot ver in haar volwassen leven in Nazareth. 
Daar voelde ze zich veilig en had er goede contacten, 
zoals met de chinees van New China Garden.
 
Naar Amby  
“Mijn man kreeg de kans zijn droom waar te maken: 
een eigen huis in Amby. Nu leven we er veertien 
jaar. Jaren later bezocht ik Nazereth en schrok hoe 
het was veranderd door het drugsgebruik. Het is er 
niet meer gezellig en onveilig voor mijn familie.” 

Ziek
“In 2005 explodeerde in mijn lichaam de PXE*, 
een bindweefselziekte. Ik kwam de trappen niet 
meer omhoog.” Lenie kent haar ziekte goed. “PXE 
betekent ‘Pseudo Xanthoma Elasticum’. Er lijden 
maar 400 mensen in Nederland aan. Daarom doet 
men er nauwelijks onderzoek naar. In Nederland 
onderzoekt men slechts wetenschappelijk de ogen, 
maar in Gent is meer onderzoek hierover. Mijn 
internist noemt het een ‘sluipende moordenaar’. 
Soms wordt het me teveel.”  
 

 

Kracht en genieten
Een grote krachtbron voor Lenie is haar moederschap. 
“Ik heb een dochter en drie kleinkinderen. Mijn dochter 
is mijn alles. Als het haar goed gaat, is het voor mij 
prima. Ik geniet ervan dat ze me nog nodig heeft,” 
zegt Lenie stralend trots. Ze is superverliefd op haar 
dochter en houdt van haar grootmoederschap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op weg naar Stichting Samen Onbeperkt 
rijdt een bus voorbij die richting ‘Nazereth’  
gaat. Bijzonder om deze naam te zien in 
een stad aan de Maas. Nog zeldzamer 
wordt het als deze naam later wordt 
uitgesproken door de leidster van de 
knutselactiviteit van Stichting Samen 
Onbeperkt: Lenie Starmans

“Ik leefde met mijn ouders en mijn vier jaar jongere 
zus in Nazareth, waar ik mijn schooltijd doorbracht 
en waar ik ook de M.A.V.O op de Hunnenweg bezocht.  
In deze buurt trouwde ik met mijn man John en 
ging ik werken bij Gezinszorg als huishoudelijk hulp 
(alpha Hulp).”  
 
 
 

“Ik was mijn passie kwijt!”
Tekst: Velma Solomons | Foto’s: Hub Maas

begonnen als vriendengroep, geven elkaar tips en 
leren van elkaar. Mijn directe omgeving ziet wat ik 
in mijn werk leg, maar ik niet.” Deze vorm van elkaar 
verrijken, geeft ze door aan haar knutselgroep. 
 
Met zwemmen en physiotherapie bevecht Lenie 
haar ziekte. “Ik ben geen gemakkelijk persoon. Mijn 
ziekte geeft me problemen en is voor anderen een 
last, als ik weer om hulp moet vragen.”  

Lenie’s grootste wens is dat ze geen pijn meer voelt 
en om naar Praag te kunnen reizen. “Ik wil proberen 
toch door te gaan!” 
 
*PXE ontstaat door een erfelijke fout in het ABCC6-gen. Het 

gevolg zijn huidafwijkingen, afname van het gezichtsvermogen 

en vaatafwijkingen in de benen. En soms afwijkingen in hart en 

hersenen.

‘Dat kan ik niet’ 
Maar Lenie raakte door haar ziekte haar passie 
kwijt. Ze was nu zelf een zorgvrager en revalideerde 
in Hoensbroek. Die wisten de dovende vlam in 
Lenie aan te wakkeren, door haar te leren hoe ze 
voor zichzelf aanwezig kon zijn. “Ik zei steeds: dat 
kan ik niet! Maar men maakte mij duidelijk, dat ik 
juist iets moest gaan uitproberen.”  
Want de schaduwkant van Lenie’s passie is dat 
ze zich te snel laat leegzuigen door andermans 
behoeften. “Ik kan geen grenzen stellen en cijfer  
mezelf steeds weg. Ik kan geen ‘nee’ zeggen.” 

Mijn passie
Tegenwoordig leeft Lennie haar passie. Door 
creatief te zijn en te knutselen met anderen bij 
Stichting Samen Onbeperkt.  

Lenie kijkt niet naar de toekomst, maar verdiept 
haar belevingen in het ‘hier en nu’ door poppen 
en kettingen te maken. Ze neemt deel aan een 
schilderclubje, dat zelfs een expositie houdt. “We 
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“Het leven van Lenie 
Starmans bloeide eens 
in rozengeuren.  
Nu voelt ze voortdurend 
pijnlijke doornsteken.”



 
 

 

Door: Els Damsma

Evaluatie na ruim 3 jaar:
Hoe staat het in Maastricht-
Heuvelland met het werken met een 
beperking? 

Sinds de invoering van de 
Participatiewet in 2015 hebben 
gehandicaptenorganisaties 
meerdere bijeenkomsten 
georganiseerd rondom het thema 
‘werken met een beperking’. 
Daarbij waren professionals 
betrokken vanuit het onderwijs, het 
ziekenhuismaatschappelijk werk en 
ambtenaren van de sociale dienst. 
In 2019 concluderen we dat veel 
betrokkenen teleurgesteld zijn 
voor wat betreft het vinden van 
werk. We willen van de gemeente 
weten wat nu de insteek is. Op 29 
maart en 10 mei kwamen we zonder 
de gemeente bij elkaar om een 
gesprek met de wethouder en met 
de gemeenteraad voor te bereiden. 
Een verslag. 

 Participatiewet: voorgeschiedenis   
 en inhoud
Kees Eken, voorzitter van de 

Adviesraad Sociaal Domein van 

de gemeente Maastricht en lid 

van de Ondernemingsraad van de 

MTB, geeft ons een overzicht van 

relevante feiten en cijfers:

• 11 april 2013 Sociaal Akkoord 

getekend: een opdracht voor het 

kabinet Rutte II.

Afspraak: er komen gedurende 10 

jaar 125.000 banen bij voor mensen 

met een beperking (100.000 in 

het bedrijfsleven en 25.000 bij de 

overheid).

• Op 1 juli 2014 wordt de 

Participatiewet door de Eerste 

Kamer aangenomen.

• Op 1 januari 2015 treedt de 

Participatiewet in werking. Vanaf 

dan geen nieuwe instroom meer 

mogelijk in WSW. Eveneens komen 

vanaf toen jonggehandicapten met 
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MOOIE WOORDEN

09

arbeidsvermogen niet meer in de 

Wajong. Zij moeten een beroep 

doen op de Participatiewet.

 Banenafspraak, doelgroepregister  
 en beschutwerk
De Banenafspraak geldt voor 

mensen die (nog) niet in staat zijn 

zonder extra ondersteuning het 

minimumloon te verdienen. Zij zijn 

opgenomen in het doelgroepregister. 

Aan een medewerker die werkt 

in de banenafspraak, betaalt 

de werkgever tenminste het 

minimumloon. Als de loonwaarde 

lager ligt ontvangt de werkgever het 

verschil tussen het minimumloon en 

de loonwaarde in de vorm van een 

subsidie van de gemeente. 

Voor mensen met een Wajong-

uitkering die kunnen werken, geldt 

een andere regeling. De werkgever 

betaalt de loonwaarde en UWV vult 

aan met Wajong-uitkering.  

 

Beschut werk is een specifiek 

onderdeel van de banenafspraak. 

Alleen mensen met een indicatie 

beschut werk komen in aanmerking 

voor een beschutte werkplek. Het 

UWV doet de beoordeling. Het 

betreft mensen die alleen kunnen 

werken in een ‘beschutte’ omgeving, 

onder aangepaste omstandigheden. 

Zij hebben meer begeleiding en 

aanpassing van hun werkplek nodig 

dan van een reguliere werkgever 

is te verwachten. In plaats van 

beschut werk biedt de gemeente 

vaak arbeidsmatige dagbesteding 

aan (betaald met Wmo-geld). Deze 

mensen ontvangen een inkomen op 

bijstandsniveau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het wel beter dan de overheid. De 

geschikte vacatures zijn inmiddels 

vervuld door mensen met een 

arbeidsvermogen > 50%. De mensen 

met minder arbeidsvermogen 

worden niet zo gauw ingeschakeld.

• Bemiddelen gemeenten minder 

mensen naar werk, omdat met 

het beschikbare budget niet 

meer loonsubsidie kan worden 

gefinancierd?

• Willen de mensen zelf niet? Blijven 

ze liever veilig op de dagbesteding? 

Dat speelt zeker een rol. Intensieve 

begeleiding zou nodig zijn om ze 

over de streep te trekken en de 

plaatsing tot een succes te maken.

• Hebben mensen de moed 

opgegeven, dat ze onafhankelijk 

kunnen worden? Dat geldt zeker 

voor sommige jonge mensen, die 

geen mogelijkheid zien om ooit 

zelfstandig te wonen. Met een 

minimumloon lijkt het huren van 

eigen woonruimte een illusie.

 Landelijke plannen om meer voor  
 elkaar te krijgen
VNG, Divosa en Cedris pleitten 

al vóór de invoering van de 

Participatiewet voor een veel 

eenvoudigere regeling voor 

mensen met slechte kansen op 

de arbeidsmark. Eén regeling was 

het uitgangspunt. Meer ruimte 

voor gemeenten en werkgevers 

biedt veel betere kansen dan 

doelgroepenbeleid en strakke 

regels. Zeker wanneer gemeenten 

en sociale werkbedrijven – ook 

financieel – in staat worden gesteld 

werkgevers en werkzoekenden de 

noodzakelijke begeleiding te bieden.

 Maastricht-Heuvelland - een stap 
 in de goede richting maar geen  
 oplossing van het probleem
Ketenafspraken

Gemeente (sociale dienst), sociale 

zaken, Annex, MTB en Podium24 

hebben ketenafspraken gemaakt. 

Ze willen gebruik maken van 

elkaars expertise en bestaande 

infrastructuur voor arbeidsintegratie 

optimaal benutten.  

Dat houdt o.a. in: 

• Annex wordt het aangewezen 

instituut om werkzoekenden via 

diagnostiek naar een goede plek 

door te leiden.

• MTB ontwikkelt zich verder als 

leer-werkbedrijf voor mensen  

met beperkingen, die perspectief 

hebben op regulier werk of op 

betaald werk binnen MTB. Ook 

mensen die nu in arbeidsmatige 

dagbesteding werken zouden er 

terecht kunnen.

• Nauwe samenwerking met 

zorginstellingen.

• Nauwe samenwerking met speciaal 

onderwijs, praktijkonderwijs en mbo: 

leerlijnen ontwikkelen.

• Werkplekken ook bij o.a. Monsdal 

en Impreso, waarmee de MTB joint 

ventures heeft.

• Stadsbeheer ontwikkelt zich tot 

leer-werkbedrijf.

• Podium24 blijft zoeken naar 

geschikte werkplekken in bedrijven. 

Zij spelen een belangrijke rol bij de 

toeleiding van mensen en het zorgen 

voor een goede kennismaking van de 

medewerker en het bedrijf. 

Arbeidsvoorwaarden

De directie van de MTB heeft een 

 besluit uitgewerkt dat voor doel- 

groepen van de Participatiewet een 

perspectief biedt op een arbeids-

contract met een volwaardig loon.

 Wat willen we de gemeente  
  vertellen? Wat vragen we van de 
  gemeente?
Aan deze vragen kwamen we niet 

toe op 29 maart. Daarom kwamen 

we op 10 mei opnieuw bij elkaar. Een 

groot aantal relevante onderwerpen 

zijn benoemd: 

• Veel mensen uit doelgroepregister 

hebben geen werk.

• De arbeidsmarkt is onvriendelijk/

onveilig met veel tijdelijk en ZZP 

werk. 

• Mensen die doen wat ze kunnen, 

worden niet volwaardig betaald.

• Steeds nieuwe toeslagen lossen dit 

niet op.

• Invoering van het basisinkomen zal 

 De doelstellingen en de realisatie van banen voor mensen opgenomen in 
 het doelgroepregister
 Doelstelling landelijk eind 2019:  Realisatie per 1 juli 2018

 Overheid:  15.000 banen Overheid:   1.292 reguliere dienstverbanden

 Bedrijfsleven: 40.000 banen Bedrijfsl.: 31.500 reguliere dienstverbanden

    via uitzendcontract of detachering nog 10.880  

    extra banen 

 Meedoen
Van ons allemaal wordt verwacht 

dat we participeren = meedoen. 

Inclusie houdt in dat meedoen ook

mogelijk is: dat plekken waar mensen

werken, wonen, zich ontspannen 

voor iedereen bereikbaar en 

bruikbaar zijn. Op dat gebied is 

nog veel te doen. Ondanks mooie 

woorden en verdragen doen te veel 

mensen met een beperking nog niet 

echt mee. Hier is sprake van een 

vicieuze cirkel: ze maken amper deel 

uit van de kringen waar plannen 

worden gemaakt en hun ervarings- 

kennis wordt daarbij dus niet benut, 

waardoor ze weer niet mee kunnen 

doen. Dit betreft plannen voor de 

inrichting van steden en dorpen, 

maar ook voor de inrichting van 

ons maatschappelijk bestel en de 

arbeidsmarkt.  

 Een gelijk deel
“Wie niet werkt, zal ook niet eten”, 

zei mijn moeder tegen ons. We 

waren daar niet altijd blij mee. Er 

was altijd werk, hoe onhandig we 

ook nog waren. Maar er was ook 

altijd eten en de porties waren niet 

afhankelijk van hoeveel werk we 

verzet hadden. Dat principe ligt ten 

grondslag aan de participatiewet: 

wie doet wat hij kan heeft recht op 

een gelijk deel van wat het oplevert. 

Dan moet hij wel de mogelijkheid 

krijgen om te doen wat hij kan, 

en daarmee ook een volwaardig 

loon verdienen (dat is niet 

vrijwilligerswerk met behoud van 

uitkering). Helaas hebben heel veel 

mensen die in het doelgroepregister 

staan tot nu toe geen werk 

gevonden (en nog minder werk met 

een vast contract). 

 Oorzaken
We vragen ons af wat de oorzaken 

zijn van het feit dat ondanks de 

regelingen toch veel mensen geen 

werk hebben gevonden:

• Bieden ondernemers en overheid 

te weinig banen aan die geschikt 

zijn? Dat lijkt een belangrijke 

oorzaak. Het bedrijfsleven doet 

Beschut werk 

Doelstelling landelijk: eerst 30.000, 

later 50.00 werkplekken.  

Wettelijke verplichting voor 

Maastricht-Heuvelland:

2017: 30 werkplekken 

2018: 54 werkplekken 

2019: 70 werkplekken

Ook deze aantallen zijn vooralsnog 

niet gerealiseerd. 

 Mooie woorden
Inclusie, participatie … We denken 

dat hiermee bedoeld wordt:

• dat iedereen mee kan doen

• dat je een inkomen hebt om van 

te leven

• dat je werk hebt om dat inkomen 

te verdienen 

• dat je zonder problemen je werk 

kunt bereiken 

• dat je een plek hebt om te wonen, 

waar jij de regie hebt

• dat je boodschappen kunt doen

• dat je in je vrije tijd, net als 

iedereen, kan sporten, muziek 

maken, een toneelstuk zien, mensen 

opzoeken, op reis gaan. 
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Door: Els Damsma 

We komen op voor mensen met een beperking. 
We willen bevorderen dat de hindernissen, die zij 
tegenkomen worden opgeruimd. Als bestuur van 
Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten willen 
we niet alleen afgaan op wat we zelf tegenkomen. 
Daarom vragen we mensen om hun ervaringen 
met ons te delen.
 
Op bezoek
In de bijeenkomsten die we de afgelopen jaren 

organiseerden per dorp, hoorden we veel. Toch misten 

we de verhalen van mensen die het niet lukte om naar 

zo’n bijeenkomst te komen. Daarom hebben we sinds 

najaar 2017 mensen uit onze achterban gevraagd of ze 

het goed vonden als we met ze zouden komen praten. 

De meesten wilden dat wel. We gingen steeds met z’n 

tweeën. Van ieder gesprek maakten we een verslag, dat 

we eerst lieten lezen aan onze gesprekspartner(s). We 

leerden veel van die gesprekken. De namen van mensen 

met wie we spraken brengen we niet naar buiten. Als 

mensen iets willen ondernemen naar een instantie toe, 

willen wij hen wel de weg wijzen of hen helpen, maar 

we gaan niet namens individuele personen het woord 

voeren. Dat moeten ze zelf doen. 
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   Platform 
   Zorgvragers
   Eijsden-
   Margraten
w w w . p l a t f o r m z e m . n l
Contactpersonen in de dorpen
De vacature in Noorbeek is opgevuld: de groep van
contactpersonen is blij met de toezegging van Michel 
Gubbels en we heten hem van harte welkom.
We geven u hieronder de huidige bezetting. Als u een 
vraag hebt of iets wilt bespreken, bent u natuurlijk 
vrij in uw keuze met wie u wilt praten, telefoneren of 
mailen. Soms is het fijn iemand in de buurt te heb-
ben. De contactpersonen zijn niet alwetend, maar ze 
weten wel bij wie u terecht kunt over een bepaald 
onderwerp; of ze gaan zelf voor u bij dezen “deskun-
dige” te rade.
We nodigen mensen die met ons mee willen werken
ook van harte uit om contact op te nemen.

Banholt: 
Lieke Troisfontaine tel.4572029,
wtroisfontaine@home.nl
Bemelen en Cadier & Keer: 
Els Damsma·tel.4072579, info@platformzem.nl
Margraten, Scheulder, Groot-Welsden:
Marie-José Kicken, tel.4581470,
secretariaat@platformzem.nl
Maria Peek, tel.4581471, hcpeek@home.nl
Mheer en Eckelrade: 
Twan Fissette tel.4081753,
twan.fissette@kpnplanet.nl
Noorbeek:
Michel Gubbels tel.4572060,
mgubbelsbovens@hetnet.nl
St.Geertruid: Vacature
Eijsden, Mesch, Rijckholt en Gronsveld:
Carla Dumoulin, tel. 043-4094111, 
caduba@online.nl
Gerry Jongerius, tel. 043-4092555,
gerryjongerius@gmail.com

Gesprekken in de dorpen als voortzetting 
van informatie- en ontmoetingsmiddag
In september kwamen we bij elkaar. We hebben toen 
in kleine groepjes gesproken over de ondersteuning 
waarop we een beroep kunnen doen als dat nodig is, 
waar zijn we blij mee? wat zouden we anders willen? 
Het was fijn dit te delen met anderen; er werden niet 
alleen zorgen uitgewisseld maar ook tips en weetjes. 

En namens de achterban stuurde het bestuur 37 
adviezen aan de gemeente. Mensen, die er bij waren, 
vroegen het bestuur om deze gesprekken vaker te or-
ganiseren, maar dan niet tegelijk in de zelfde ruimte. 
Daarom bereiden we nu gesprekken “op locatie” 
voor – steeds voor één of enkele kerkdorpen. In dat 
gesprek kan van alles aan de orde komen; het gesprek 
zal zeker gaan over de eigen bijdragen voor hulp bij 
het huishouden en voor hulpmiddelen. Iedereen die 
hulpmiddelen heeft via de Gemeente, heeft daarover 
onlangs een brief ontvangen. We zullen iedereen op 
onze achterbanlijst op tijd informeren over wanneer 
en waar bijeenkomsten zullen plaats vinden.

Senioren Festival Eijsden
Op donderdagmiddag 18 september 2014 van 13.30 
tot 17.00 uur in de tent van het Pisart Festival, Klop-
penbergweg te Eijsden. Het is dan al weer de 4e keer 
dat deze bruisende en gezellige middag zal plaatsvin-
den met bekende artiesten uit Nederland en België en 
uit de eigen regio. Het festival wordt georganiseerd 
door de Stichting Senioren Festival Eijsden welke
voornamelijk bestaat uit vrijwilligers van het Rode
Kruis, afdeling Eijsden-Margraten en van en De
Zonnebloem, afdeling Eijsden. Het Pisart Festival
bestuur ondersteunt dit initiatief van harte en stelt
de tent gratis ter beschikking. Hoewel senioren de 
belangrijkste doelgroep is, is deze middag bedoeld 
voor alle mensen in de gemeente Eijsden-Margraten, 
Maastricht en verre omstreken, waartoe ook de Voer-
streek behoort. De tent is goed toegankelijk voor 
mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel. 
In de tent staan voor alle gasten tafels en stoelen en 
er zijn goede toiletvoorzieningen. Mocht het onver-
wachts kouder weer zijn dan wordt de tent verwarmd.
Tevens is er een aantal vrijwilligers aanwezig die
gasten kunnen ondersteunen bij bv. eten, drinken en
toiletbezoek. Entreekaarten (à € 13,00) zijn uit-
sluitend in voorverkoop te verkrijgen. Deze kunt 
u nu al reserveren. De entreeprijs is inclusief koffie/
thee met vlaai en daarnaast nog 2 consumptiebonnen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Telefonisch: 043-409 4306 of 06-1134 4616 
(dhr. C. Gorissen, bestuursvoorzitter Senioren Festi-
val) Per email: seniorenfestivaleijsden@gmail.com
Of via onze website: www.seniorenfestivaleijsden.nl

Indien u met meerdere personen samen komt en u
graag bij elkaar wilt zitten, dient u dit vooraf te
laten weten (telefonisch of per email). Geef dan
ook s.v.p. aan hoeveel mensen er in een rolstoel of
scootmobiel zitten. De organisatie hoopt wederom
op een grote opkomst. Er is plaats voor iedereen!!!

Wat komt naar voren in de gesprekken? 
• Zelfredzaamheid: voordat mensen naar de gemeente 

bellen, hebben ze zelf al alles gedaan wat ze konden 

bedenken om te leven zoals ze willen: 

- kinderen komen vaker, zelfs als ze ver weg wonen

- buren en vrienden doen boodschappen

- handgrepen zijn aangebracht; rollator is aangeschaft

- aanpassingen zijn vaak al gerealiseerd, als mensen het 

kunnen betalen.

• Welzorg

De gesprekken waren in de periode waarin Welzorg 

decentraliseerde. Veel van de mensen die we spraken 

klaagden er over: 

- dat de dienstverlening niet goed meer was; 

- dat ze aan de telefoon niet goed te woord werden 

gestaan; 

- dat afleverafspraken meer dan eens werden opgeschoven; 

- dat reparaties werden uitgesteld, omdat de goede 

onderdelen niet waren geleverd; 

- dat vervangende hulpmiddelen niet voldeden. 

NB: Veel mensen zeiden er bij dat de monteurs hun best 

deden.

• de Gemeente

- Mensen die zich ten einde raad tot de gemeente wendden, 

kregen te horen dat de gemeente er ook niets aan kon doen.

- Of ze zouden worden teruggebeld, maar wachtten 

tevergeefs op dat telefoontje.

- Mensen die belden om iets aan te vragen, kregen soms 

aan de telefoon al te horen dat de gemeente ze daar niet bij 

kon helpen, zonder dat werd verwezen naar een instantie 

die misschien wel iets voor hen zou kunnen betekenen.

- Meerdere mensen meldden dat ze zich niet serieus 

genomen voelden of niet gehoord door medewerkers van 

de gemeente. 

NB: Er waren ook mensen die waarderend spraken over 

een medewerker van de gemeente.

• Andere instanties

- De ergotherapeut werd meerdere keren genoemd als 

iemand waar je wat aan hebt. 

- Voor slechtzienden is Visio dé leverancier van nuttige 

hulpmiddelen en adviezen.

- Veel mensen zijn heel blij met de Hoeskamer, maar het 

is niet voor iedereen een oplossing. 

Waar gaan we ons nu op richten?
• We volgen het resultaat van de verbeteringen, die 

Welzorg doorvoert en we zullen – met leden van andere 

Platforms – ons nauwkeurig laten informeren over de 

nieuwe aanbesteding (per 1 januari 2020).

• We blijven in gesprek met de gemeente en vragen om 

echt maatwerk. 

• We blijven aandringen op afstemming en samenwerking 

met professionals en vrijwilligers die iets voor hulpvragers 

kunnen betekenen.

WE LEGDEN ONS OOR TE 
LUISTEREN

de samenleving inclusiever maken.

• Multi-problem situaties maken 

het mensen onmogelijk om te 

participeren

• Onvoldoende ondersteuning bij 

het vinden en houden van werk

• Liberaal verdienmodel tegenover 

sociale economie (waardecreatie 

door werk dat de hele gemeenschap 

ten goede komt).

We zijn ons er van bewust dat er 

een samenhang bestaat tussen 

onvoldoende resultaat van de 

invoering van de participatiewet, 

de armoedeproblematiek en de 

jeugdzorgproblematiek. Voor het 

gesprek dat we vragen met de 

gemeente focussen we op het 

bevorderen van arbeidsparticipatie.

 

 Stappenplan
Stap 1: We werken een eigen 

perspectief uit met de praktijk 

als uitgangspunt. Praktijksituaties 

worden ingebracht door mensen 

uit de doelgroepen, ondersteuners 

uit onderwijs, maat-schappelijk 

werk, MEE, FNV en Cliënten-raad 

Participatiewet. Daarbij worden 

suggesties aangereikt voor 

verbetering.

Stap 2: Op basis van stap 1 gaan we 

het gesprek aan met de wethouder 

met het verzoek: 

• graag een reactie geven op het 

aangeboden perspectief en de 

suggesties voor verbetering.

• eventueel een stadsronde 

organiseren.

• op basis van de gegevens over 

de achterblijvende resultaten, 

in overleg met de doelgroep 

afspraken maken voor het 

aanbrengen van effectieve 

aanpassingen in de uitvoering.

• uitvoering van deze afspraken 

bewaken.  
 

 

 

 

 

 Meer informatie voor wie vragen 
 heeft over arbeidsplaatsen en 
 inkomen
• scholen en opleidingsinstituten 

voor mensen die nog contact 

hebben met hun opleiding

• de sociale dienst voor mensen die 

een uitkering hebben in het kader 

van de Participatiewet

• het UWV voor mensen met een 

Wajong-uitkering.

• ga langs bij de spreekuren van 

Stichting Ondersteuning bij 

Arbeidsbeperking en Re-integratie:

- iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 

uur Gemeentehuis Gulpen

- iedere dinsdag van 14.00 

tot 15.30 uur WijkServicepunt 

Wittevrouwenveld

- iedere donderdag van 10.00 tot 

12.00 uur Wijkservicepunt Manjefiek 

Malberg

- iedere donderdag van 10.00 tot 

12.00 uur Buurtcentrum Mariaberg  

www.waowiamaastrichtheuvelland.nl 

 Meer perspectief gewenst voor   
 mensen met een uitkering. 
    
    Volgende Inzicht: 
    Sociale Economie/ 
    Parallelle Arbeidsmarkt



 

EEN RONDGANG DOOR MEERSSEN: HOE 
STAAT HET MET DE TOEGANKELIJKHEID?

Tekst: Jef Claessens | Foto’s: Leroy Verhoeven en Dré Knols

Door: Velma Solomons

Opkomst 

Na ruim twee jaar werd een nieuwe datum geprikt om de 

toegankelijkheid te toetsen: 11 mei 2019. De uitnodiging 

voor deze rondgang was gericht aan alle raadsleden en

wethouders. Aan de opkomst kan men aflezen dat de

Meerssense politiek niet zoveel opheeft met toegankelijkheid.

Van de vier wethouders was er een aanwezig en van de

17 raadsleden ook een persoon. Een partij had een burger-

raadslid afgevaardigd en de rest schitterde door afwezigheid.

Het is voor de toekomst goed te weten hoe de vlag erbij hangt. 

Route 

Om 13.00 uur opende de voorzitter de middag en gaf hij

een korte uiteenzetting waarom de rondgang werd ge-

houden. Twee personen vertelden over hun ervaringen. 

We gingen vanaf de Markt richting het Gemeentehuis.  

De eerste gevaarlijke situatie deed zich al direct voor. 

De stoep naar het gemeentehuis loopt langs een verlaging

vanaf een diepte van ca 1.50m uitlopend tot ca 0,30m 

zonder leuning langs de afgrond. Verder liep een blind 

persoon met zijn hoofd tegen een parasol en tegen takken

van een olijfboom aan, die overstaken over de scheidslijn 

met de stoep. Via het Proosdijpark gingen we naar het

Stationsplein, nu richting Monfortlaan tot aan de Bunderstraat.

Dit gedeelte van de route was voor de deelnemers redelijk

te doen. In de Bunderstraat (winkelstraat), begonnen de

obstakels. Geen signaleringsband om de paaltjes met de

parkeermeter. De afspraak met de gemeente was om

kleurcontrast duidelijker zichtbaar te maken voor  

Kritisch 

Vanaf haar vierde zat ze op de kloosterschool ‘Sacre 

Coeur’ in Vaals. “Het was een nachtmerrie. Ik dacht kritisch 

na over het gedrag van de nonnen. Wat ik ook deed, ik 

was nooit goed genoeg. Ze kneedden je zoals ze je wilden 

hebben en je mocht nooit ‘nee’ zeggen.”  

Geen poppen, maar schrammen 

Marianne was een ‘jongensmeisje’, dacht anders en had 

geen poppen, maar schrammen. “We speelden ‘wie het 

langst op de rails kan staan’ tot de stoomtrein kwam. Ik 

lag met een groep vriendjes in het weiland tussen de  

stieren en koeien op mijn rug te zingen. Af en toe lakte ik 

mijn nagels met het sap van de taxusstruik.” 
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                GEHANDICAPTEN ORGANISATIE MEERSSEN EEN PORTRET VAN 

MARIANNE KEYSER

In het verleden hebben we meermaals de toeganke-
lijkheid getoetst voor mensen met een functiebe-
perking. Er waren altijd knelpunten, die mondjesmaat 
werden opgelost. Tijd voor een nieuwe rondgang.

ONDANKS ALLES 
 
Als Marianne Kayser vertelt, hang ik aan haar lippen. 
“Bijna was ik er niet geweest! We woonden in de 
Kerkstraat in Vaals. De juwelier beneden ons werkte 
met gevaarlijk materiaal en stak daarmee ongewild 
het pand in brand. Mijn moeder moest vluchten met 
mij in haar buik en mijn twee broers.” 

slechtzienden. Op de stoep stonden banners waar 

mensen tegenaan liepen. Net als rekken met uitgestalde 

spullen, reclameborden en fietsen. Zodanig geplaatst dat 

de doorgang op de stoep nog geen meter breed was. En het

ergste dat een blinde kan overkomen: auto’s stonden op

de stoep geparkeerd. Daarna werd de Beekstraat aangedaan

met hinderlijk geparkeerde fietsen op de stoep bij de 

Jumbo en eveneens reclameborden. Dit was ook het 

geval in de Gasthuisstraat bij de Lidl. Wij vervolgden de

route en namen de doorsteek vanaf Beekstraat naar Markt,

via Hof van Oranje. Ook hier, gedeeltelijk in het looppad 

geplaatst, stond een bloembak om schooljeugd het 

fietsen moeilijker te maken. Terug op de Markt werd nog 

even een horecazaak bezocht waar koffie met vla werd 

geserveerd en werd geëvalueerd. 

Evaluatie
In de korte evaluatie kwam naar voren dat tijdens de route

de blinde het als het moeilijkste had ervaren t.o.v. de

andere personen met een handicap. Ook was de conclusie

dat er nog veel moet gebeuren. De wethouder heeft foto’s

gemaakt die ze in de eerstvolgende collegevergadering

zal tonen, als ondersteuning van haar ervaringen.

Rondje Geuldal
Verder heeft het GOM een Scootmobielroute (Rondje 

Geuldal) uitgebracht. Met start- en eindpunt Markt 

Meerssen. Lengte: 10,8 Km. Het boekje is zeer duidelijk 

en informatief. Het boekje is ontworpen door de 

bestuursleden Leroy en Miranda Verhoeven en Marleen 

Wientjens, in samenwerking met IVN Meerssen. Het 

eerste exemplaar werd aan het eind van de evaluatie 

door onze voorzitter aan de wethouder aangeboden.

     Tevens willen wij onze dank uitbrengen aan Meer 

Vandaag die tijdens de tocht opnamen hebben gemaakt 

voor een tv-uitzending en aan Welzorg voor het 

beschikbaar stellen van hulpmiddelen.

 
 
Thuisfront
Later ging Marianne naar de Handelsschool in Maastricht 

en werkte vijf jaar bij het advocatenkantoor van 

Moszkowicz. “Op mijn eenentwintigste vertrok ik naar 

Amsterdam en trouwde een beroepsofficier. Ik was 

het thuisfront en mocht niet politiek handelen. Mijn 

echtgenoot was bijna altijd weg. Je steeds alleen redden,  

altijd verkassen was zwaar. Zijn leven paste totaal niet 

bij mij. Hij is een prima, aardige man. De vader van mijn 

oudste kinderen en we hebben het uiteengaan in onderling 

overleg besloten. Ik was gewoon veel te jong om de 

impact van zo’n leven te begrijpen destijds. Jammer wel.” 

besluit ze. 

Sterker geworden
Gedurende vijfendertig jaar leefde Marianne op 

verschillende plekken. In Zeeland hertrouwde ze met een 

journalist. Na de geboorte van haar vierde kind kreeg ze 

Multiple Sclerose en na vijf jaar liep daarom het huwelijk 

stuk. “Mijn ziekte en het feit dat ik al in Amsterdam 

zelfstandig moest zijn, hebben me positief gevormd. Mijn 

kinderen alleen opvoeden was zwaar, maar ik heb het 

gered en ben sterker geworden.” 

 

Demonstreren
Van zingen, tennis, ballet, turnen en dansen wordt 

Marianne blij. Helaas gaat veel niet meer. “Ik lees graag 

en bezoek klassieke concerten, maar voor zingen heb 

ik geen tijd meer.” Na de scheiding werd ze lid van de 

Zeeuwse Rode vrouwen van de PvdA. “Ik ging toen echt 

los met demonstreren en zo.” Terug in Vaals is ze met 

veel plezier politiek actief als raadslid en fractievoorzitter 

voor de lokale partij Vrij & Onafhankelijk. 

 

Toekomst
Tot op heden is het vechten voor Marianne. “Steeds wil 

ik meer dan ik eigenlijk kan. Maar mijn wil is sterk en 

het werken helpt mij niet te veel stil te staan bij het ziek 

zijn. Mijn persoonlijke toekomst? Gewoon doorgaan met 

alle dingen die me goed doen, zoals anderen helpen en 

genieten van wat ik nog wel kan.” 



14

 

15

OP BEZOEK BIJ KINDER-
BOERDERIJ DAALHOF

Door: Hub Maas

Het binnenhof

Moeder varken met haar biggetjes

Geitjes in de buitenlucht

Hokken in aanbouw

De konijnen

De ottervijver anno 2019

Een nieuwsgierige ezel

De Eetlaan

En een nieuwsgierig schaapje

Een buitenverblijf

De kamelen zijn  gearriveerd en het 
prairiehondenhok is bijna klaar!
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Door: Jef Claessens

In het artikel in de vorige Inzicht heeft u gezien 
hoe de toegankelijkheid is geregeld in de 
algemene ruimte. Dit betekent toegankelijkheid 
voor iedereen. U las over agenda 22 en wat 
een bouwbesluit inhoudt. In dit artikel gaan we 
bekijken hoe het geregeld is met gemeentes en 
hun toegankelijkheid. 

  Integrale toegankelijkheid

Mensen willen toegang tot openbare gebouwen, culturele 

voorzieningen, sport en recreatie, onderwijs, arbeid en 

vervoer. Ook mensen met een functiebeperking willen 

steeds vaker dat ze zelfstandig en volwaardig deelnemen 

aan de maatschappij. Hierdoor komt de nadruk te liggen 

op de algemene toegankelijkheid van voorzieningen. 

Een van de voorwaarden voor volwaardig deelnemen is 

gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Zowel 

met als zonder functiebeperking. 

Het komt in het kort hierop neer: 

Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen 

(zowel in gebouwen als open ruimten en diensten) voor 

wonen, leven en werken effectief bereikbaar, toegankelijk 

en bruikbaar moeten zijn voor iedereen.

TOEGANKELIJKHEID IS 
EEN GROOT GOED 
– EEN VERVOLG

Of met andere woorden dat iedereen onafhankelijk en 

op gelijkwaardige wijze gebruik kan maken van alle 

voorzieningen.

Een integrale benadering van het begrip toegankelijkheid 

dient een veel grotere doelgroep dan alleen personen 

met een handicap. Ook ouderen, grote en kleine 

mensen alsook mensen met een tijdelijke beperking, 

of ouders met kinderwagens worden nog regelmatig 

geconfronteerd met hindernissen in de openbare ruimte. 

Sterker nog: gedurende bijna de helft van ons leven 

ondervinden we problemen bij de interactie met onze 

omgeving. Een integraal toegankelijke omgeving die 

basiscomfort aan iedereen biedt is een basisrecht voor 

iedereen.

 Toegankelijkheid en de wetgeving
In de wet staat niet veel over toegankelijkheid. In het 

bouwbesluit zijn de bouwtechnische voorschriften 

geregeld. Dit zagen we al in het vorige artikel. Het 

resultaat hiervan is minimaal. De eisen hebben 

betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 

energiezuinigheid en milieu. Deze voorschriften zijn 

onvoldoende om de minimale benodigde kwaliteit van de 

toegankelijkheid te bereiken.

 Richtlijnen
Naast deze wet zijn er diverse richtlijnen:

- Handboek voor toegankelijkheid

- NEN 1814 (Nederlands normalisatie Instituut)

- Handboek Woonkeur

Deze richtlijnen hebben echter geen juridische status. Het 

Handboek Woonkeur omvat eisen voor toegankelijkheid, 

het Seniorenlabel, de VAC-kwaliteitswijzer en het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen. Al de eisen hebben 

betrekking op de woonomgeving, woongebouw en de 

(nieuwbouw) van de woning. In het volgende artikel gaan 

we in op het gemeentelijke beleid.

 

 

  Ook dit jaar is er weer een Week van de   
  Toegankelijkheid: van 2 t/m 7 oktober

 

Door: Peter Vrehen

Wanneer je ervaring hebt met zorg en ziekte, 
weet je het als geen ander. Ziekte is niet alleen 
een diagnose of een behandeling, ziekte heeft 
impact. Mensgerichte zorg, oftewel zorg waarbij 
ook wordt gekeken naar wat ziekte doet met een 
mens, is de droom van Stichting Mens Achter de 
Patiënt. 
 

 Begin bij het begin 

Deze stichting is opgezet door twee studenten 

die zich realiseerden dat als mensgerichte zorg de 

droom is, we moeten beginnen bij het begin: het 

onderwijs. Zo ontstond het ‘Mens Achter de Patiënt’ 

onderwijsprogramma. Een onderwijsprogramma met 

als doel toekomstige zorgprofessionals meer inzicht te 

geven in de impact van ziekte en het vergroten van hun 

bewustzijn. Ze laten voelen met het hart van een ander. 

 

 Samen 
Het onderwijsprogramma bestaat uit drie bijeenkomsten 

met een diverse groep mensen. 

Ervaringsdeskundigen, oftewel mensen die hun 

ervaringen met zorg en ziekte willen delen, worden 

gekoppeld aan verschillende zorgprofessionals in 

opleiding. Denk hierbij aan bijvoorbeeld toekomstige 
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artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en 

beleidsmakers. Zo komen allerlei belevingswerelden 

bij elkaar in één ruimte. Dit leidt vaak tot bijzondere 

gesprekken en discussies. 

 De mens achter de patiënt 
In de eerste bijeenkomst staat de huidige zorg centraal 

en worden vragen zoals ‘Hoe gaat het nu met de zorg?’ 

en ‘Welke vaardigheden heeft de ideale zorgverlener?’ 

besproken. Aan het einde van deze eerste kennismaking 

wordt de groep opgedeeld in viertallen. Drie studenten 

en één ervaringsdeskundige gaan in de tweede 

bijeenkomst op pad en in gesprek. Het verhaal van 

de ervaringsdeskundige staat centraal, zijn of haar 

ervaringen worden gedeeld met de studenten.

Het onderwijsprogramma wordt afgesloten met de derde 

bijeenkomst, waar de groep in zijn geheel weer bij elkaar 

komt. Vooral de studenten zijn nu aan het woord. Zij 

reflecteren op het gesprek met de ervaringsdeskundige. 

Vragen als ‘Wat hebben de studenten van de 

ervaringsdeskundige geleerd?’ en ‘Wat nemen studenten 

mee in hun carrière als toekomstig zorgprofessional?’ 

worden beantwoord. De mens achter de patiënt wordt 

gezien.

 De zorg van de toekomst
Dit jaar doorlopen ongeveer 800 zorgstudenten uit heel 

Limburg het onderwijsprogramma. Dat doen ze natuurlijk 

samen met de ervaringsdeskundigen. Al bijna 150 

zorgvragers zijn betrokken bij de stichting en hebben op 

een veilige plek hun verhaal kunnen delen. Zo dragen ze 

bij aan de zorg van de toekomst. Een bijdrage die volgens 

Stichting Mens Achter de Patiënt onmisbaar is.

 
  Aanmelden als ervaringsdeskundige of meer 
  informatie? Kijk op: www.mensachterdepatient.nl
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Tekst: Jos Vandewall | Foto’s: Serge Sleijpen

Sinds april 2019 is Tuin op Hoogte verhuisd van de 
Cabergerweg naar Oonder de Beumkes. Oonder 
de Beumkes ligt in het Boschstraatkwartier vlakbij 
het kantoor van Stichting Samen Onbeperkt. Elke 
maandag verzamelen de tuinvrouwen en -mannen 
zich om half een ‘s middags  in het kantoor aan de 
Zwanenstraat 4 in Maastricht. Daarna vertrekt men naar 
de tuin. Om half vier wordt er gestopt. Bij slecht weer 
blijft men binnen en wordt het daar gezellig gemaakt.

TUIN OP HOOGTE IS  
VERHUISD
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Platform Zorgvragers Eijsden-Margraten: 
Telefoonnummer: 043-4072579 of 043-4581470
E-mail: info@platformzem.nl | www.platformzem.nl 

Behoefte aan ondersteuning (Wmo, Jeugdzorg, participatiewet) 
melden bij het Sociaal Team
Telefoonnummer: 043-4588488, dagelijks van 9.00 – 12.00 uur
E-mail: sociaalteam@eijsden-margraten.nl 

 
Een afspraak maken kan digitaal via www.eijsden-margraten.nl

Het is niet eenvoudig om in het woud van 
loketten de weg te vinden. Bij wie moet je zijn? 
De Inzichtwijzer geeft antwoord.

Voor ondersteuning, vragen en klachten over nieuwe 
wetten: meldpunt Stichting Samen Onbeperkt.
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

INZICHTWIJZER  Eijsden-Margraten:

Locatie Margraten 

Schinkepoort 69  Maandag 09.00 – 12.00       

Locatie Gronsveld

Kerkplein 8 (basisschool) Woensdag 09.00 – 12.00

Locatie Eijsden 

Breusterhof 2        Vrijdag 09.00 – 12.00 

Vrij binnenlopen bij het Sociaal Team    

BEZOEKADRESSEN Samen Onbeperkt
SSO
Zwanenstraat 4 | 6211 BN Maastricht
Donderdag van 11.30-14.30
Voor het maken van een afspraak, bel: 043-321 9149

POSTADRES Samen Onbeperkt 
Concordiastraat 12 | 6226 GD Maastricht 
Telefoonnummer: 06 31176949 (dinsdag tussen 10.00-13.00) 
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com 

SPREEKUUR WAJONG / MTB
Bel voor het maken van een afspraak: 06-31176949 COLOFON 

 

Dit blad is een uitgave van:
Stichting Samen Onbeperkt
Platform ZEM Zorgvragers Eijsden-Margraten
GOM Gehandicapten Organisatie Meerssen 

Redactie
Els Damsma-Nijland (Platform ZEM)
Jos Vandewall (Stichting Samen Onbeperkt) 
Jef Claessens (GOM)
Velma Solomons (Vaals)
Caroline van Heugten (Maastricht) 
Fotograaf: Hub Maas 
Columnist: Jan in de Wind
Dichter: Ad Frijns
Eindredactie: Karin Somers – Begin met A 
Lay-out: Janneke Janssen 
Secretariaat: Ria Haesen
Distributie: Samen Onbeperkt

Afhaalpunten:
Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10 
SSO, Zwanenstraat 4, afhalen donderdag tussen 11.30 en 14.30u

Inzenden kopij
Komt u iets tegen dat u interessant lijkt voor InZicht laat het ons 
dan weten via:
E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
Telefoonnummer: 06 31176949
Per post: Concordiastraat 12 | 6226 GD Maastricht 

 
De deadline voor het volgende nummer is 8 november 2019.

 Meerssen:

Sociaal Team Wmo, Jeugdzorg en participatiewet
Telefoonnumer 12 043 (kies optie 2) op maandag t/m donderdag 
van 9.00-12.00 en ‘s middags alleen bij spoedgevallen
E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

Stichting Gehandicapten Organisatie Meerssen
Vauwerhof 5 | 6231 LW | Meerssen
Telefoonnummer: 043-3219149

Teams Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen (Participatie)
Telefoonnumer: 14-043 (daarna het keuze menu volgen)
Bezoekadres: Randwycksingel 22 | 6229 EE Maastricht

Spreekuur WAO-WIA-Wajong: 
> Wijk Service Punt Wijckerpoort/ Wittevrouwenveld  
Voltastraat 50 | Maastricht  
Iedere dinsdag 14.00 – 15.30 uur
> Wijk Service Punt Manjefiek Malberg
 Malbergsingel 70 | Maastricht 
> Spreekuur binnenstad 
Hoogfrankrijk 27 | Maastricht
Iedere donderdag 10.00 – 12.00 uur 
> Willem Vliegenstraat 12 | Gulpen
Dinsdag 10.00 tot 12.00 uur (afspreken via: 043-4072579)
www.waowiamaastrichtheuvelland.nl

 Maastricht: 

 Maastricht - Heuvelland: 

Cliëntondersteuning: MEE (regionaal)
Telefoonnummer: 088 010 2222 | www.meezuidlimburg.nl

informatie over de Wet Langdurige zorg: 
clientondersteuning@zorgbelanglimburg.nl

HET FRONTENPARK: 
DEELS TOEGANKELIJK

van het nieuwe park. Een deel van de paden zijn echter 

zogenoemde struinpaden. Dat is net zoals in een bos. 

Dit soort paden zijn minder toegankelijk voor mensen 

met een beperking. Door regen kan het bijvoorbeeld erg 

glibberig worden. En een deel van de paden loopt langs 

het water. 

 Wat is er verder te doen?
Het Sphinx-kwartier is het nieuwe ‘hippe’ gedeelte van 

Maastricht. In het Eijffelgebouw zit The Student Hotel. 

Een hotel voor zowel studenten, als toeristen en expats. 

Gedeelde Weelde, een coöperatieve winkel, heeft zijn 

intrek genomen op de begane grond. Een hapje eten kan 

bij The Commons en sinds kort wordt de kroon op de 

Sphinx gevormd door de Rooftopbar Bold. Gewinkeld 

kan er bij Loods5, muziek luister en zie je bij de 

Muziekgieterij en naar de film kan bij Pathé of Lumière. Bij 

laatstgenoemde is het ook goed vertoeven aan het water 

van het Bassin. Kortom: een wijk in opkomst.  

  Meer weten over dit bijzondere gebied? Op de 
  website van www.noorderbrugmaastricht.nl kun je de    
  folder Het Groene Belvédère downloaden. 

 

Door: Karin Somers

Er gebeurt van alles in het gebied rondom 
de Noorderbrug. Door het aanleggen van het 
Noorderbrug-tracé ontstaat meer ruimte. Ruimte 
voor een nieuw stukje Maastricht, namelijk het 
Sphinx-kwartier. Maar dankzij het Plan voor 
Natuur- en groencompensatie komt er ook meer 
ruimte voor flora en fauna. En dat betekent: 
heerlijk genieten. Maar geldt dit voor iedereen?

 Het Frontenpark
Onder de Cabergerweg is een onderdoorgang die 

de Hoge en Lage Fronten met elkaar verbind tot het 

nieuwe Frontenpark. Niet alleen de voor Nederlandse 

begrippen unieke muurhagedis vindt zo zijn of haar weg. 

Ook recreanten kunnen hier vanaf begin juni gebruik 

van maken. Er komen tevens paden voor mensen met 

een beperking. Zij kunnen zo eveneens lekker genieten 



Door: Jos Vandewall

Een Boulodrôme is een jeu de boule hal en door de 
echte bouler (speler) Petanque-paleis genoemd. Wie 
kent jeu de boule niet? Ik speelde als klein kind al met 
plastic jeu de boule ballen. 

De Boulodrôme is gelegen aan de Severenstraat 201 

in Maastricht. Het Petanque-paleis heeft 16 binnen-

banen en 16 buitenbanen. Tijdens mijn bezoek op een 

dinsdagmiddag proefde ik de sfeer van de zaal. Er 

waren vijf banen bezet en ik zag niet alleen ‘gezonde 

spelers’. maar ook bewoners van Grubbenveld. Dit is 

een verpleeghuis speciaal voor mensen die kampen 

met geestelijke achteruitgang, zoals dementie. Beide 

groepen waar serieus en actief bezig.

Ik zag ook dat de banen rolstoel toegankelijk zijn. Via 

een afrit kom je met de rolstoel op de banen en deze 

zijn goed bereidbaar. 

Petanque kun je spelen in clubverband, maar het is 

ook mogelijk om banen af te huren voor een gezellige 

middag of avondje uit. Je huurt de baan voor drie uur 

per dagdeel en maximaal zes personen per baan. Voor 

een drankje en hapje kan worden gezorgd.  De boule-

ballen huur je bij de banen en met een magneet aan 

een touwtje kun je de ballen weer optillen. Je speelt in 

drie tallen, twee tallen of tête a tête (een tegen een).  

In plaats van bowlen eens een keer boulen? Ik heb de 

sfeer geproefd en gezien dat rolstoelen goed te ge-

bruiken zijn. Kom eens met de rolstoel en ga gezellig 

boulen.

 Op de website www.boulodromemaastricht.nl   
 staan de spelregels, de openingstijden en kun je 
 zien welke clubs er spelen.

BOULODRÔME


