INFORMATIEEN
BEWAARBOEKJE

Wegwijzer voor het bieden of vragen van hulp

INFORMATIE- EN BEWAARBOEKJE

Dit bewaarboekje is een uitgave van
de gemeente Venlo voor alle inwoners.
Dit boekje is gemaakt door
professionals met een beperking bij
Reëlle Communicatie.
Oplage: 10.000 stuks.
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WEGWIJS DOOR VENLO
De verhalen in dit boekje laten de kracht van de Venlose samenleving
zien. Er gebeurt al veel moois in Venlo: door aan initiatieven
meer bekendheid te geven, vinden mensen steeds beter de weg
naar deze voorzieningen. Misschien worden ze door dit boekje ook
geïnspireerd iets op te pakken. Mensen kunnen immers veel voor
elkaar betekenen: Samen zijn wij Venlo.

MIJN EIGEN PLAN
“Wij geloven in de kracht van de inwoner, maar zijn bewust dat hulp zoeken niet voor iedereen even makkelijk is.
De gemeente biedt mogelijkheden om de inwoner in staat te stellen zijn eigen kwaliteiten te benutten en hulp in te
roepen waar nodig. De eerste stap is altijd om zelf een plan te maken.”

Venlo is een ondernemende, sociale stad met karakteristieke
verschillen tussen de vroegere dorpen. Deze dorpen en wijken
hebben veelal een sterke eigen identiteit en de behoeften zijn divers.
Daarom is het zo belangrijk dat de Huizen van de Wijk ook écht van de
dorpen en wijken zijn. Ze zijn het kloppend hart van onze gemeenschap.
Kracht en eigenzinnigheid zijn kenmerkend voor mensen uit Venlo.
Dat is te zien bij onze inwoners, professionals en vrijwilligers.
Ze zijn stuk voor stuk betrokken mensen met het hart op de juiste
plek. Samen pakken zij de vele initiatieven op en met vallen en opstaan
groeien die uit tot iets heel moois. Mensen die ondersteuning nodig
hebben, krijgen die op deze manier ook. Zo werken we in Venlo met
man en macht aan een mooie samenleving en zorgen we voor elkaar.
Dat lijkt heel gewoon, maar is heel bijzonder.
gemeente Venlo

Tip: vul in:
'Mijn eigen plan'
szwv.nl
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Tip: kijk op szwv.nl
voor het buurtteam
bij u in de buurt

Servé maakte jaren deel uit van de buurtwacht Kièk oèt Stalberg,
die inmiddels niet meer patrouilleert. Nu is er de WhatsAppbuurtpreventie met een overkoepelend buurtplatform. “Op deze
manier groeit de groep mensen die in de buurt verbonden wordt.”

Bent of kent u iemand met
een goed idee voor de buurt?
*	Er is in uw buurt nog niet veel te doen
voor jongeren.

VRIJWILLIGERSWERK
SERVÉ VOELT ZICH BETROKKEN BIJ ZIJN WIJK

*	Het wordt tijd dat mensen elkaar beter

BUURTINITIATIEVEN

Vier jaar geleden werd de buurtwacht in Venlo-Oost opgezet.
Er was behoorlijk wat overlast en
de politie wilde burgers activeren
zelf te patrouilleren. Naast de
politie waren ook gemeente en
wijkoverleg betrokken. “In totaal
hebben we drie jaar lang elke
zaterdagnacht gepatrouilleerd.
We stonden dan in direct contact
met de meldkamer van de
politie. Daarna werd het lastig
om aanwas te krijgen. De gemiddelde leeftijd in onze groep
lag vrij hoog. Bovendien liep de
overlast in de buurt terug.”

WHATSAPP

“Toen kwam het idee om
een pilot te starten voor een
WhatsApp-groep voor de wijk.
Er zijn inmiddels veel van
dit soort groepen voor
WhatsApp-buurtpreventie
(WABP). Er is zelfs een website
waar groepen zich kunnen
aanmelden en waar mensen
met interesse informatie kunnen
krijgen. Wij gebruiken Kièk oèt
nog als kapstok voor de groep;
we helpen mensen om gemakkelijker zo‘n groep op te kunnen
richten. De gemeente is ook
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enthousiast, want in buurten
waar een WhatsApp-groep actief
is, neemt de melding van
criminaliteit af.”

hierbij het voortouw als buurtverbinder. Zij brengen mensen
met elkaar in verbinding of halen
hen zelfs uit hun isolement.

MIJNBUURTJE
VANVENLO.NL

BETROKKENHEID

Mensen met een goed idee
kunnen bij de gemeente terecht
als ze budget nodig hebben om
hun initiatief vorm te geven.
“Ik heb een bijdrage gekregen
voor de buurtwacht. Door het
SAM-fonds kunnen initiatieven
zelfstandig worden opgezet.
Mensen zijn zo onafhankelijk van
instanties, door het fonds is er
minder weerstand.
De gemeente komt met steeds
meer initiatieven om samen met
de burger dingen te doen.
Het online buurtplatform, ondersteund door mijnbuurtje.nl, is
hiervan een voorbeeld. In Blerick
draait UtDorp.nl op volle toeren
en bewoners van de wijken aan
de overkant van de Maas kunnen op VanVenlo.nl terecht. Op
beide platformen worden vraag
en aanbod, bewoners en professionals, ideeën en initiatieven
bij elkaar gebracht.” Een aantal
gedreven buurtbewoners neemt

leren kennen.

*	Er zijn mensen die hulp kunnen gebruiken.
*	De buurt moet veiliger worden
*	Samen met mensen uit uw buurt wilt u
wel iets oppakken.

*	Medebewoners hebben goede ideeën en
weten niet waar ze moeten beginnen.

*	Uw buurt kan wel wat hulp gebruiken bij
het opstarten van ideeën.

Ga naar het Informatieen Adviespunt en kom in contact
met uw buurtteam!

“Door mijn tijd bij de buurtwacht
heb ik veel over mijn buurt en
buurtgenoten geleerd. lk heb
nieuwe vrienden gemaakt en
heb beter contact met de politie.
Ik kom gemakkelijker met allerlei
nieuwe initiatieven in aanraking
en help graag waar ik kan. Mijn
betrokkenheid bij de wijk en de
gemeente is vergroot door Kièk
oèt. Die betrokkenheid kan ik nu
als buurtverbinder toepassen
vanuit VanVenlo.nl, zowel online
als offline. Het is belangrijk dat
iedereen in een wijk of buurt
eenvoudig een ingang kan
vinden om met een idee aan de
slag te gaan. Ook voor vragen
kan iedereen op UtDorp.nl en
VanVenlo.nl terecht.”

Loop binnen bij het Informatie- en Adviespunt
in het Huis van de Wijk bij u in de buurt.
Laat weten dat u een goed idee heeft om uw
buurt te verbeteren, en dat u hiervoor zelf iets
wilt doen.
Welke ideeën kregen al steun?
P Buurtbus
P Scootmobielpool
P Was- en strijkservice
P Kar voor zwerfafval
P Speeltoestel
P Minibibliotheek
P Moestuin
P Nieuwsbrief
P Helpdesk computergebruik
P Speelgoedinzameling
P Kookgroep
P WhatsApp-buurtpreventie

TIP!
Wilt u weten wat er te doen is in uw
wijk? Kijk op Utdorp.nl of VanVenlo.nl

Het Informatie- en Adviespunt brengt u in
contact met een bewonersondersteuner die
u met een goed plan stap voor stap op weg
helpt om uw initiatief voor de buurt zelf of
samen met buurtbewoners te realiseren.
Kijk op samenzijnwijvenlo.nl

Als bloemist kwam Piërre uit Blerick vroeger al weleens in
verpleeghuizen. “Dat greep me erg aan. Het frustreerde me dat
mensen er vaak zo alleen zijn.” Vanwege zijn baan kon hij destijds
geen vrijwilligerswerk doen. Een paar jaar later greep hij zijn kans.

Bent of kent u iemand die
vrijwilliger wil worden?
* U wilt graag iets doen voor een ander.
* U haalt plezier uit contacten met anderen.
*	U bent ergens goed in en wilt graag een

VRIJWILLIGERSWERK
PIËRRE HELPT MENSEN GRAAG
VRIJWILLIGERSWERK

“Ik heb tegen de Zorggroep
gezegd: ‘Ik wil vrijwilligerswerk
gaan doen, maar heb daar geen
vast tijdstip voor.’ Alles was
welkom. Nadat ik was rondgeleid,
kreeg ik de vraag wat ik wilde
doen. De afdeling voor dementerenden sprak mij het meest aan.”

Bij het Thomashuis in Blerick, de
Herbergier, komt Piërre wel nog
steeds. Dat ligt ook vlakbij zijn
huis. “We zitten samen aan tafel
en dan lees ik de krant voor. Af
en toe ga ik een stukje wandelen
met een van de bewoners.
Buiten zijn alle zorgen weg!”

AANDACHT

AANSPRAAK

Piërre omschrijft zichzelf als een
sociaal persoon. Hij wil mensen
graag helpen. Dus ging hij in het
verpleeghuis met de bewoners
het gesprek aan. “We maakten
een praatje, ik schonk koffie en
thee in, hielp ze met de boterham. Dan fleurden ze echt op;
een beetje aandacht is al veel
waard. Met boekjes en kaartjes
bracht ik een gesprek op gang.
Zo heb ik de gekste verhalen
uitgelokt.
Je ziet dat mensen die hard
achteruitgaan toch erg kunnen
genieten van zo’n samenzijn. Ik
vond het altijd fijn om te horen
dat ze het gezellig hadden gehad.
Wegens omstandigheden en
werkzaamheden heb ik mijn vrijwilligerswerk in het verpleeghuis
helaas tijdelijk moeten stopzetten.”
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Dat blijkt ook uit het andere
vrijwilligerswerk dat Piërre doet:
met een groepje van zeven ruimt
hij eens in de twee weken de
meest vervuilde plekken in de
buurt op.
“We zijn via via bij elkaar gekomen. Op deze manier houden
we niet alleen de wijk schoon, we
hebben ook nog wat aanspraak.
Na afloop praten we meestal nog
wat na. Mensen zijn blij met wat
we doen, maar het is lastig meer
aanwas te krijgen, al zijn er wel
mensen die zelf in hun omgeving
opruimen. Uiteindelijk zou het fijn
zijn als mensen een straat adopteren om schoon te houden. Zo
kunnen we de hele wijk schoon
krijgen. Het bijhouden kost niet
eens zó veel tijd. Daarbij geeft
het een goed gevoel als de straat
weer schoon is.”

eerste stap zetten in de buurt.

* Thuiszitten is niks voor u.
*	De kinderen zijn de deur uit en u heeft
tijd over.

*	U werkt parttime en heeft tijd over.
*	U bent met pensioen, maar wilt uw kennis

VOLDOENING

Piërre zou graag zien dat meer
mensen die er tijd voor hebben
of kunnen maken, vrijwilligerswerk gaan doen. “Het wordt
om een aantal redenen steeds
belangrijker. Door de bezuinigingen van de gemeente worden
bepaalde taken, zoals het
opruimen van zwerfvuil, door
hen niet meer uitgevoerd. Dan
zal iemand van de bewoners
daarmee moeten beginnen.
Daarnaast is er tegenwoordig
weinig tijd meer om eens met
een eenzame oudere een
praatje te maken of een boodschap te doen voor iemand die
slecht ter been is. Als je iets kunt
doen voor iemand, zeker als het
jou weinig tijd en moeite kost,
is het toch het minste wat je
kunt doen? Het kan zoveel voor
iemand betekenen. Vrijwilligerswerk is zo mooi om te doen en je
krijgt er veel voor terug.”

nog benutten.

Meld u aan!

In Venlo zet ruim 25% van de inwoners zich
regelmatig in als vrijwilliger. Bijvoorbeeld bij
sportverenigingen en voor de zorg, maar er
is zoveel meer te doen als vrijwilliger.
Voor iedereen is iets passends te vinden!
Wat kunt u als vrijwilliger doen? Denk aan:
P Ondersteuning geven in gezinnen.
P Wandelen met senioren.
P	Anderen helpen met het leren van de
Nederlandse taal.
P Voorlezen aan kinderen.
P	Maatje worden voor iemand die weinig
mensen om zich heen heeft.
P	Helpen bij het schoonhouden van het
parkje in uw wijk.
P	Koffie serveren of koken in een Huis van
de Wijk.
P	Begeleiden van een creatieve activiteit
in het Huis van de Wijk.
P Inplannen van ritten voor de buurtbus.
P	Financiën bewaken als penningmeester
bij een club.
P Computerkennis delen voor een goed doel.

TIP!
Kijk op vrijwilligerscentralevenlo.nl
of loop binnen bij een Huis van de Wijk.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde.
Ze zijn het cement van de samenleving.
We kunnen niet zonder u!
Bij de vrijwilligerscentrale Venlo vindt u
informatie over vrijwilligerswerk.

Al jarenlang is Ton uit Venlo-Noord betrokken bij het Wijkoverleg.
Het is dus geen verrassing dat hij ook al vanaf het begin vrijwilliger
is bij de Witte Kerk, het Huis van de Wijk in zijn buurt.
“Samenwerken is hét middel om iets gedaan te krijgen.”

Bent of kent u iemand die
wil meedoen in de buurt?
* U wilt een activiteit voor de buurt organiseren.
*	U kunt mensen in de wijk ondersteunen.
*	Uw buurvrouw heeft hulp nodig bij klusjes

VRIJWILLIGERSWERK
TON WEET WAT ER SPEELT
HUIZEN VAN DE WIJK

De Huizen van de Wijk zijn bedoeld als toegankelijke plekken
in het hart van een wijk, waar
alle bewoners, om wat voor
reden dan ook, terecht kunnen.
Zo ook de Witte Kerk. “Of je nu
een vraag hebt over schulden,
gewoon een praatje wilt maken
of een kopje koffie wilt drinken,
het kan allemaal. Er is een Open
Inloop, een Informatie- en
Adviespunt en er is vrijwilligerswerk mogelijk. Daarnaast
wordt het overgrote deel van
de activiteiten in de wijk van
hieruit georganiseerd.”

ONTMOETEN

“Er zijn veel mooie initiatieven
van burgers. Vanuit het Huis van
de Wijk kunnen wij dit mogelijk
maken. Daarvoor is het wel
nodig te weten wat er bij de
mensen leeft.” Het kan dan
gaan om een opruimactie, een
buurtbarbecue of het in het
leven roepen van een buurtbus.
“Wij helpen bewoners op weg.
Het is niet de bedoeling dat wij
als vrijwilligers de organisatie in
handen nemen. Wij ondersteunen slechts. Zo zorg ikzelf onder
meer voor het aanvragen van
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subsidies en vergunningen voor
groepen die iets willen organiseren. Dan hoeven zij zich daarover
geen zorgen te maken.” De Witte
Kerk vormt een ontmoetingsplek
voor vele verschillende mensen,
ideeën en instellingen. “Er is altijd wel iets mogelijk. In het Huis
van de Wijk worden krachten
gebundeld.”

SIGNALEREN

Als uit de buurt het signaal wordt
opgepikt dat er ergens behoefte
aan is, kan daarmee in het Huis
van de Wijk aan de slag worden
gegaan. “Er is een Helpdesk
voor problemen en vragen over
bijvoorbeeld computers, tablets
en iPads. Onlangs zijn enkele
bewonersgroepen gestart als
opruimploeg. Enkele groepen
van de basisschool houden het
park schoon. Door de centrale functie van het Huis van de
Wijk zijn we snel op de hoogte
als er ergens iets moet gebeuren.” Maandelijks komt er een
nieuwsbrief uit om bewoners
te informeren over wat er zoal
gebeurt in de wijk en in de Witte
Kerk. Ton is de drijvende kracht
hierachter. “Daarnaast is onze

in huis.

*	U zoekt een leuke activiteit voor uw moeder.
*	U heeft een idee en wilt dit voor elkaar krijgen.

Helpdesk bezig met het opzetten
van een wijkwebsite. Dat moet
een interactieve databank worden, waarin alles over de wijk is
op te zoeken.”

Ga naar het Huis van de Wijk!

Het Huis van de Wijk speelt een belangrijke rol
als ontmoetingsplek én als schakel tussen de
bewoners en de gemeente. Samenwerken is hét
middel om iets gedaan te krijgen. Vrijwilligers en
buurtbewoners zorgen ervoor dat het Huis van
de Wijk een open en makkelijk te bereiken plek is
voor buurtbewoners.

SAMENWERKEN

Waarom is Ton zo actief in de
wijk? “Het zit gewoon in me.
Ik ken de andere vrijwilligers
en alles functioneert goed.
We maken gebruik van onze
kennis en ervaring en vullen
zo plekken in de wijk op waar
dat nodig is. Met verschillende
projecten willen we wederzijds
begrip kweken en sociaal
isolement voorkomen. Door
samenwerking is er veel mogelijk.
Wijkactiviteiten worden steeds
vaker door lokale winkeliers
gesponsord. Het Huis van de
Wijk speelt een belangrijke rol,
ook als schakel tussen bewoners
en gemeente. Bewoners kunnen
hier voor alles binnenlopen. Alles
wat wij vragen, is om zelf ook
mee te helpen.”

Deze buurtactiviteiten zijn al ondersteund:
P Opruimactie
P Buurtbarbecue
P Wijkwebsite
P Computerles
P Kookclub
P Repaircafé
P Burenhulp
P Theaterclub
Het Huis van de Wijk is een prima plek van
waaruit u aan de slag kunt gaan met uw idee
voor de buurt! Of dit nu in het Huis van de
Wijk zelf of in de buurt plaatsvindt.
Het buurtteam denkt graag met u mee.
U kunt ze ook bereiken op 077-2054000.

TIP!
Wilt u iets organiseren in uw wijk?
Kijk dan op crowdfundingvenlo.nl of
venlo.nl/huizen-van-de-wijk

Esther werkt nog niet lang bij het Informatie- en Adviespunt in het
Huis van de Wijk in Venlo-Oost, maar ze heeft het erg naar haar
zin. “De weg hiernaartoe wordt soms als drempel ervaren, maar we
zijn hier om te helpen. Niemand hoeft zich te schamen.”

Bent of kent u iemand met
een (hulp)vraag?
*	U wilt weten wat er in uw wijk zoal gebeurt.
*	Uw moeder kan wel wat extra hulp gebruiken.
*	U heeft behoefte aan een luisterend oor.
*	Uw zoon heeft een vraag over werk.
*	Uw dochter wil weten wat er te doen is voor

VRIJWILLIGERSWERK
ESTHER WIL BLIJVEN LEREN
INFORMATIE EN ADVIES

Esther vindt het jammer dat het
Informatie- en Adviespunt niet
erg bekend lijkt te zijn bij veel
mensen. “We kunnen met allerlei
vragen helpen, maar mensen zijn
zich er niet van bewust dat we er
zijn. Het Huis van de Wijk wordt
door velen vooral geassocieerd
met ouderen en mensen weten
niet dat er veel meer gebeurt.”

MENSELIJK CONTACT

Voordat Esther er aan de slag
ging, wist zij zelf ook niet van het
Informatie- en Adviespunt af.
“Ik zat al een poosje thuis toen
ik door maatschappelijk werk
hiernaartoe werd doorverwezen.
Ze dachten dat het echt iets voor
mij zou zijn en dat is het ook. In
de toekomst zou ik graag iets
professioneels willen doen in
deze branche.
Vroeger werkte ik in de horeca.
Daar vond ik het contact met
mensen prettig. Op deze manier
ben ik nog steeds met mensen
bezig en ik vind het fijn hen te
kunnen helpen.
Maar natuurlijk geldt: als meer
mensen over ons weten, kunnen
we ons des te nuttiger maken!
Het is zeker niet verkeerd om
10

vrijwilligerswerk te doen, het
doet me echt goed.”

Huis van de Wijk zijn, is het een
minder grote stap voor ze.”

VEEL VARIATIE

GERICHT HELPEN

Geen dag is hetzelfde bij het
Informatie- en Adviespunt.
Mensen komen met erg verschillende vragen binnen. Zo hielp
een collega van Esther onlangs
een vrouw die al wekenlang
wachtte op haar nieuwe ov-pasje.
“Ze was erg afhankelijk van het
openbaar vervoer. Als zij opbelde om te vragen waar haar pasje
bleef, kreeg ze te horen dat haar
aanvraag onderaan de stapel lag.
Mijn collega heeft toen opgebeld
om uit te leggen waarom het
zo belangrijk was en ze hebben
haar aanvraag direct in behandeling genomen.
Ook helpen we mensen met
het aanvragen van gesprekken
met de gemeente, het invullen
van hun belastingaangifte of het
aanvragen van een Geld Terug
Regeling.
In ons Huis van de Wijk geven
vrijwilligers ook taalcursussen
voor mensen met een buitenlandse achtergrond. Daar sturen
we ook geregeld mensen naar
door. Omdat ze dan al in het

Het Informatie- en Adviespunt
is er om mensen te helpen,
maar het is niet de bedoeling
dat de vrijwilligers al het werk
doen. “We stimuleren mensen
om zoveel mogelijk zelf te doen,
met onze hulp natuurlijk. Als we
het zelf niet weten, sturen we je
gericht ergens anders naartoe.
Mijn collega’s werken hier soms
al jaren en hebben veel lijntjes
met verschillende mensen en
organisaties. Daarnaast hebben
we uitgebreide lijsten om onze
informatie vandaan te halen. Je
wordt niet zomaar van hot naar
her gestuurd. Jij wordt geholpen
en wij leren elke dag weer bij,
van de casussen en van elkaar.
Het geeft mij voldoening om er
te kunnen zijn voor de mensen
die langskomen. Als we met iets
lastigs kunnen helpen, gaan
mensen toch weer iets blijer weg
dan dat ze binnenkwamen.”

de jeugd.

*	U heeft moeite met het begrijpen van een
brief van bijvoorbeeld de gemeente.

*	Uw buurvrouw komt er zelf even niet uit.
*	U zoekt iemand die met u meedenkt.
Ga naar het Informatie- en
Adviespunt!

Loop dan gewoon zonder afspraak binnen bij
het Informatie- en Adviespunt in het Huis van de
Wijk bij u in de buurt. Eén van de speciaal opgeleide vrijwilligers helpt u graag op weg naar een
antwoord op uw vraag. Ze kennen de weg in de
wijk en naar hulp en als dat nodig is, verwijzen ze
u gericht door.
Welke vragen worden het meest gesteld?
P	Ik wil een pasje voor de regiotaxi aanvragen.
Hoe doe ik dat?
P	Ik wil graag wat te doen hebben overdag,
hoe vind ik iets wat ik kan doen?
P	Ik wil uitleg over brieven die ik niet snap.
Wie kan mij helpen?
P	Ik wil graag een (andere) huurwoning vinden.
Hoe doe ik dat?
P	Wat is er geregeld voor mantelzorgers?
P	Het verwerken van mijn uitkeringsaanvraag
duurt lang, hoe kan ik toch mijn
rekeningen betalen?

TIP!
Wilt u weten waar bij u in de buurt
een Informatie- en Adviespunt zit en
wanneer het is geopend?
venlo.nl/informatie-en-advies

Als u er zelf even niet uitkomt, thuis, op het
werk of in de buurt, mag u bij het Informatieen Adviespunt van het buurtteam rekenen
op een steuntje in de rug, zodat u daarna zelf
weer verder kunt.

Hannan is sinds twee jaar vrijwilliger bij het Jongeren Service
Punt in Venlo. “Er zijn ook professionals bij betrokken, bijvoorbeeld
jongerenwerkers of mensen die kunnen helpen bij schulden.
We vinden het belangrijk om meteen te kunnen helpen.”

Bent of kent u iemand die met de
opvoeding of zichzelf worstelt?
*	U heeft een vraag over de opvoeding.
*	Uw kind komt niet in slaap of eet slecht.
*	Uw kleindochter spijbelt van school en heeft

VRIJWILLIGERSWERK
HANNAN ZET ZICH ENTHOUSIAST IN
JEUGD

“In het begin zat het Jongeren
Service Punt in de bibliotheek,
maar daar liepen we onze doelgroep mis. Nu zitten we in de
drie middelbare scholen in
Venlo. Op bepaalde vaste tijdstippen kunnen jongeren
én docenten bij ons binnenlopen
als ze hulp nodig hebben.”

LEENFIETS

Bij het Jongeren Service Punt
komen de meest uiteenlopende
vragen en problemen aan bod. Je
kunt het zien als een Informatieen Adviespunt voor jongeren en
ouders. “Zo kwam er een docent
langs die zich ergerde aan een
leerling die altijd vijf minuten te
laat kwam. Toen bleek dat deze
jongen een kapotte fiets had. Hij
had geen geld om die te laten
maken, dus kwam hij met de bus
naar school. Door de veranderde
dienstregeling sluiten de bussen
niet meer aan op de lestijden
van de school, waardoor hij dus
steeds te laat was. We hebben
toen geprobeerd contact op te
nemen met zijn ouders, maar
dat lukte niet. Zij bleken in de
schulden te zitten, waardoor er
rekeningen onbetaald waren
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gebleven. Zo kan er soms achter
iets kleins veel schuilgaan. De
leerling heeft nu een leenfiets
van school en zijn ouders is hulp
aangeboden.”

DE WIJK IN

Het idee van het Jongeren
Service Punt komt uit Amsterdam, waar het al enkele jaren
draait. “Daar zitten ze vooral in de
wijken en willen ze de scholen in.
Hier zitten we in de scholen,
en willen we juist de wijk in.
Middelbare scholieren zijn slechts
een deel van onze doelgroep.
Jongeren tot en met 27 jaar
kunnen bij ons terecht. Maar voor
velen is het lastig om een middelbare school binnen te lopen als
ze daar zelf niet meer naar school
gaan. Zij ervaren onze huidige
locaties dus als extra drempel.
Om toegankelijker te worden voor
alle jongeren, willen we graag een
eigen locatie. Dan zijn we ook niet
afhankelijk van openingstijden of
ruimtes die bezet zijn.”

VENLO YOUNG

Enkele maanden geleden kreeg
Hannan vanuit het Jongeren
Service Punt de vraag: “Wat

verkeerde vrienden.

*	Uw gezin lijdt onder de ruzies tussen uw man
en puberende kinderen.

*	U vermoedt kindermishandeling bij mensen in
uw omgeving.

missen jongeren in Venlo?” Ze
kwam erachter dat er jongeren
met grote talenten in Venlo
wonen, maar dat niemand hen
kent. “Om hen een groot podium te bieden, hebben we Venlo
Young opgericht. Dat is overigens
geen onderdeel van het Jongeren Service Punt. De gemeente
vindt het een goed initiatief;
waarschijnlijk kunnen we een
pand krijgen en de gemeente
helpt bij het opstellen van een
plan van aanpak. Het talent is er
en uit iedere subcultuur hebben
we wel iemand in huis; er is een
breakdancer, een skater, iemand
die aan moderne dans doet…
Het liefst zouden we workshops
of wekelijkse lessen organiseren
met hen. Zelf wil ik vooral via ons
bestaande netwerk met partners communiceren om zoveel
mogelijk te regelen. Venlo Young
is voor, door en met jongeren!”

*	Je bent jong en hebt een vraag over seksualiteit.
*	Je vriendin gebruikt drugs en je weet niet wat
je moet doen.

Stel je vraag!

Kom je er als jeugdige zelf of samen met je ouders
even niet uit, of heb je als ouder hulp nodig, dan
kun je op verschillende manieren snel en goed geholpen worden. Zo intensief en zo lang als nodig,
maar altijd in overleg met degene die hulp vraagt.

P	Stel je vraag bij het Informatie- en
Adviespunt in het Huis van de Wijk.

P	Stel je vraag bij het Jongeren Service
Punt Venlo www.jspvenlo.nl.

P	Vraag het op school, consultatiebureau,
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf. Zij
kennen de weg naar de juiste deskundigen.
P	Vraag het buurtteam. Zij helpen je
verder.

TIP! Kijk op
venlo.nl/jeugdhulp
voor informatie over jeugdhulp
opvoeden.nl
voor tips over opvoeden
infovoorjou.nl
voor informatie speciaal voor jongeren

Het Jongeren Service Punt is een plek waar
jongeren, ouders en docenten terecht kunnen
voor informatie en vragen. Hier werken verschillende professionals samen. Indien nodig,
verwijst het Jongeren Service Punt door naar
een andere voorziening of instantie, zoals
maatschappelijk werk of het sociale wijkteam.

Toen Paul op televisie een oproep zag om Maatjeswerk te gaan doen,
had hij daar wel oren naar. “Ik wil mijn tijd nuttig besteden. Ik heb een
achtergrond in het onderwijs en wil met wat ik heb geleerd anderen
helpen.” Hij nam contact op met Humanitas.

Bent of kent u iemand die hulp
kan gebruiken van een vrijwilliger?
*	U heeft niemand die meekan naar het ziekenhuis of de huisarts.

VRIJWILLIGERSWERK
PAUL DOET HET VANUIT ZIJN HART

*	U kunt niet meer zelf de boodschappen doen.
*	U komt als mantelzorger niet meer aan uzelf toe.
*	Uw zoon kan wel een maatje gebruiken voor

INFORMELE ZORG

“Bij Humanitas wordt goed gekeken of er een match is. Van beide
kanten moet duidelijk worden
wat je wel en niet wilt. Je wordt
niet zomaar aan elkaar gekoppeld. Ik had de voorkeur voor
een jongere; bovendien heeft
autisme mij altijd al gefascineerd.
Ik volg ook een opleiding in
autismezorg. Na een tijdje werd
ik als maatje toegewezen aan
Casper, een jongen met autisme en een licht verstandelijke
beperking.”

SOCIAAL ISOLEMENT

In het begin was Casper vrij stil
en de band tussen hem en Paul
kwam er niet helemaal vanzelf.
Nu gaat Paul elke vrijdagmiddag
bij Casper langs, want op vrijdag
hoeft Casper niet te werken.
“Casper woont sinds twee jaar
op zichzelf in een prachtig
appartement. Hij heeft weinig
zelfvertrouwen. Ik help hem
uit zijn sociale isolement te
komen en meer midden in
de maatschappij te staan.
Op vrijdag doen we samen
boodschappen. Dat lukt hem
zelf wel, maar hij heeft een
steuntje in de rug nodig. Het is
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niet de bedoeling dat ik taken
van hem overneem; hij moet
zelfstandig worden met mij naast
hem.” Het is voor Paul belangrijk
dat het leven van Casper mooi
wordt ingericht en dat Casper
meer zelfvertrouwen krijgt.

VERTROUWENSBAND

Paul helpt Casper met zijn
budget om te gaan en kookt
regelmatig met hem. Daarnaast
is het belangrijk om ook de
planning voor de komende week
alvast door te nemen. Buiten de
vrijdagmiddag kan Casper Paul
bereiken als dat nodig is. “Wij
delen nu veel samen. Casper is
dan ook als familie voor mij. Hij
hoort er gewoon bij. We doen
niet alleen maar serieuze zaken;
soms gaan we naar de kermis of
de Efteling.
Door onze hechte vertrouwensband hebben we veel plezier
samen. Ik probeer hem de ondersteuning te geven die hij nodig
heeft. We zijn beiden tevreden
over hoe het tot nu toe gaat en
we zijn echt vrienden geworden.
Ook mensen om Casper heen,
zoals zijn familie, zien dat het
contact hem goed doet.”

gewone activiteiten als wandelen of winkelen.

*	U heeft behoefte aan een gesprek met iemand
die u niet kent.

BETEKENISVOL

Als er problemen zijn, kan Paul
contact opnemen met Silvia, de
coördinator van Humanitas voor
het maatjeswerk. “Humanitas
organiseert vaak bijeenkomsten
waar handvatten worden geboden die ik weer kan meenemen
in mijn Maatjeswerk. Je staat er
dus als maatje niet alleen voor.
Ik zou iedereen willen aanraden
om Maatjeswerk te gaan doen.
Het gevoel dat je iets voor een
ander kunt betekenen, is super.
Er is veel hulp nodig en het kost
maar weinig tijd en energie om
die hulp te bieden. Ik had van
tevoren niet kunnen inschatten
dat deze vorm van werk je zoveel
voldoening geeft. Je moet ook
niet verwachten dat je er altijd
iets voor terug krijgt, maar de
hulp die je kunt bieden is zo
waardevol. Het is vooral belangrijk iets vanuit je hart te doen en
dan is het altijd goed.”

*	U krijgt zorg, maar het is niet voldoende.
*	U vraagt zich of hoe u zelf de deur uit kunt nu
uw partner niet alleen kan blijven.

Informele zorgpartners helpen!
Informele zorgpartners helpen u de weg naar
hulp door vrijwilligers te vinden.

P Met vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst.
P Met een zorgvrijwilliger.
P	Met vrijwilligers voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Met opvoedvragen of schuldhulpverlening
van Humanitas.
P	Met tijd, aandacht en ondersteuning als
iemand thuis wil sterven.
P Met dementievrijwilligers.
P	Met een netwerkcoach die helpt meer mensen
om u heen te verzamelen om te helpen.
P	Met vrijwilligers van Sensoor die een
luisterend oor kunnen bieden tijdens een
anoniem telefoongesprek.

P

TIP!
Mail naar
info@zorgvrijwilligersbrigadevenlo.nl voor
contact met:
De Zorgvrijwilligersbrigade. Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld, Zorgvrijwilliger
algemeen, Vrijwilligerszorg Proteion Welzijn,
Dementievrijwilligers, Maatjesproject Humanitas, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg,
Netwerkcoach, Sensoor.

Informele zorgpartners helpen u uw netwerk
te versterken.

Hub uit Tegelen is al jaren mantelzorger. Van mantelzorgondersteuning was in het begin geen sprake. “Aan lotgenotencontact
heb ik het meest. Lotgenoten begrijpen je echt en kunnen helpen als je
ergens tegenaan loopt. Gewoon luisteren kan al goed doen.”

*	U zorgt al lang voor uw partner, een

MANTELZORG

*	U zorgt voor iemand die langdurig ziek is.
*	Uw moeder is te oud om nog voor zichzelf

Bent of kent u een
mantelzorger?
familielid of bekende.

HUB VINDT HET VANZELFSPREKEND
Al voor hun huwelijk wisten Hub
en zijn vrouw Marleen dat zij een
progressieve spierziekte heeft.
Hub’s rol als mantelzorger ontwikkelde zich vrijwel als vanzelf.
“Ik heb het altijd vanzelfsprekend gevonden om voor haar
te zorgen. Het was niet altijd
gemakkelijk, maar het is nooit
een opgave geweest. We wilden
graag alles zelf doen en de eigen
regie houden, zolang dat veilig
en verantwoord was.”

ZORG INKOPEN

Marleen heeft een Wlz*-indicatie
en zij en Hub werken al jaren
met een pgb (persoonsgebonden budget). Het geeft hen
de mogelijkheid om zelf te bepalen bij wie ze zorg inkopen.
Hub is blij dat dat kan: “We
hebben deze zorgverleners hard
nodig. We zetten ze vooral in
op het gebied van persoonlijke
verzorging en deels in de
verpleging.
Door haar spierziekte heeft Marleen ademhalingsondersteuning.
Dit betekent dat ze nooit alleen
mag zijn. Dat was de primaire
reden voor ons om zorgverleners in te schakelen, want voor
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mij alleen werd het te zwaar. Nu
hoef ik me niet meer ongerust
te maken als ik even een boodschap moet doen.”

VOORZIENINGEN

“Periodiek nemen we contact
op met de revalidatiearts. Dan
wordt Marleen door alle mogelijke disciplines bekeken. Er wordt
goed samengewerkt en met ons
meegedacht. Wij willen vooruit
en we krijgen goede adviezen,
die we kunnen gebruiken om
de benodigde voorzieningen te
treffen.”
Voor die voorzieningen ging Hub
vaak naar de gemeente. “Er waren aanpassingen in ons huis nodig. Zo is de badkamer verbouwd
en zijn drempels verwijderd. Ook
heeft Marleen via deze weg haar
rolstoelen gekregen.”
Een aantal keren per week gaat
Marleen naar de dagopvang in
Baarlo. Daar is veel kennis en
ervaring beschikbaar.
Voor Hub is die professionaliteit
belangrijk. “Elke keer dat het
beleid verandert, moeten mantelzorgers goed opletten wat er gaat
gebeuren en wat dat voor hen
betekent.”

te zorgen.

*	Uw kind heeft een beperking en de verzorging
kost veel tijd.

*	Uw partner heeft een nieuwe heup en kan

STEUN

Hub bezoekt bijeenkomsten voor
mantelzorgers zoveel mogelijk.
“Dan kijken we hoe het loopt, wat
niet loopt en hoe we knelpunten
kunnen oplossen. Welke indicatie je ook hebt, iedereen loopt
tegen dezelfde zaken aan. De
tips die je krijgt, blijven waardevol. Mantelzorg is verantwoordelijk werk. Het moet niet ten
koste gaan van de mantelzorger,
want dan gaat het ook ten koste
van de zorgvrager. Het is daarom
goed iemand in je omgeving te
hebben die je erop kan wijzen als
het boven je hoofd groeit. Dat
kan je ogen openen. Zelf ontvang
ik deze steun van Claudia van
Proteion, een organisatie die ook
door de gemeente wordt ingeschakeld om bijvoorbeeld werkgroepen van mantelzorgers op te
zetten om met beleidsmakers te
sparren. Marleen en ik hebben
het geluk dat we het altijd samen
hebben kunnen rooien. De zon is
altijd blijven schijnen.”

*Wet langdurige zorg

niet alleen thuisblijven.

*	Uw moeder is overleden en uw vader redt
zich niet alleen.

*	U verzorgt de ander met liefde en het vraagt
veel van u.

Mantelzorgen doen we samen!
Mantelzorgers zorgen onbetaald voor een
partner, familielid of bekende die ziek is,
een beperking heeft of op leeftijd is.

P	Laat anderen weten dat u mantelzorger bent.
P Als mantelzorger mag u gezien worden.
P	Zorg ook goed voor uzelf.
P	Denk ook eens aan respijtzorg.
P	Besef dat u er niet alleen voor staat.
P Vraag om advies.
P	Vertel uw verhaal.
P	Vraag hulp als dat nodig is.
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde.
De zorg voor een ander kan zwaar zijn. Het is
belangrijk dat u ook goed voor uzelf zorgt!
Via het buurtteam kunt u het steunpunt
mantelzorg vinden. Bel 077-2054000.

TIP!
De steunpunten mantelzorg kunnen u ondersteunen met een luisterend oor en persoonlijk
advies. Laat u helpen in uw rol als mantelzorger!
Of vraag de waarderingsvouchers aan bij de
gemeente. Ook dat kan via de steunpunten
mantelzorg, die u kunt vinden op
venlo.nl/mantelzorg

Diego, de nu 19-jarige zoon van Annelies, heeft een verstandelijke beperking.
Zijn ouders wilden zijn overgang van school naar een werkplek soepel
laten verlopen. Annelies: “Zijn dagbesteding liep via de Wmo,
maar de* school adviseerde een Wlz -indicatie** aan te vragen.”

Bent of kent u iemand die hulp wil
bij het contact met de gemeente?
*	U bent chronisch ziek en het wordt u teveel.
*	Uw zoon heeft veel problemen de laatste tijd.
*	U vindt het spannend bij de gemeente aan

VRIJWILLIGERSWERK
ANNELIES KREEG EEN STEUNTJE IN DE RUG
CLIËNTONDERSTEUNING

Ze gaat verder: “Uit een gesprek
met enkele professionals bleek
al gauw dat Diego toch echt
onder de Wmo valt. Omdat we
het aantal dagdelen dat hij bij
de dagbesteding terecht kon,
wilden uitbreiden, vroegen we
een herindicatie aan. Er moest
een nieuw leefzorgplan worden
opgesteld. Daarvoor vond een
keukentafelgesprek met de gemeente plaats.”

KEUKENTAFELGESPREK

Bij dat keukentafelgesprek
werden de ouders van Diego
ondersteund door Melanie,
onafhankelijk cliëntondersteuner. “Zij heeft ons voor en
tijdens het gesprek met de gemeente bijgestaan”, vertelt
Annelies. “Zo’n keukentafelgesprek kan veel spanning
opleveren. Van tevoren hebben
we besproken wat we ermee
wilden bereiken en hoe we onze
wensen wilden verwoorden. Het
grootste deel van het gesprek
hebben wijzelf gevoerd;
Melanie vulde alleen aan als wij
iets vergaten. Als ouders ken
je je eigen kind en zijn grenzen
tenslotte het best. Maar door
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de cliëntondersteuning heb je
iemand naast je die er voor je is.
Je kunt direct back-up vragen.”

ONDERSTEUNING

“Cliëntondersteuning bestaat
al langer, maar sinds 2015
verplicht de overheid gemeenten
om die expliciet aan te bieden”,
zegt Melanie. “In Venlo wordt
deze door een aantal partnerorganisaties verzorgd, maar
wanneer wij cliëntondersteuning
bieden, zijn wij onafhankelijk van
onze moederorganisatie. Wij
werken dan alleen maar voor
de cliënt. Wanneer iemand een
keukentafelgesprek aanvraagt,
moet de vraag worden gesteld
of diegene iemand in zijn of haar
omgeving heeft die tot steun
kan zijn. Als dat niet zo is, moet
de gemeente de hulp van een
onafhankelijke professional aanbieden.”

Diego misschien zijn vrijetijdsbestedingsbudget, dat ook via
de Wmo loopt, zou kwijtraken als
het dagbestedingsbudget werd
uitgebreid. Dat is gelukkig niet
gebeurd. Hij werkt nu vijf dagen
per week bij de Bekkerie en
heeft vrijetijdsbesteding buiten
de deur. Dat is erg belangrijk,
voor hem en voor ons. Zo neemt
hij steeds meer een volwaardige
plek in de samenleving in.”
Annelies beseft dat veel mensen
nog niet afweten van de onafhankelijke cliëntondersteuners.
“Maar ze vervullen een belangrijke rol. Het is goed om te weten
dat je er niet alleen voor staat
als je hulp nodig hebt van de
gemeente.”

Schakel de onafhankelijke
cliëntondersteuner in!

Iedere inwoner heeft recht op hulp van een
cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner is
niet in dienst van de gemeente. Hij of zij kan u
helpen met het onder woorden brengen van
uw hulpvraag en het maken van keuzes.
De cliëntondersteuner:
P Komt voor u op.
P Helpt u om uw vraag duidelijk te krijgen.
P	Kijkt samen met u wie er in uw omgeving
kan helpen.
P Helpt u met het oplossen van problemen.
P Helpt u met het maken van een eigen plan.
P	Staat los van de gemeente.
P	Voert samen met u gesprekken met het
Sociaal Wijkteam.
P	Komt bij u thuis om het keukentafelgesprek
met de gemeente voor te bereiden.
P	Laat de regie aan u over.
P	Helpt u gratis.

TIP!

BELANGRIJKE ROL

We wilden graag het dagbestedingsbudget van Diego
verhogen. Dan is het goed als
er nog iemand bij zit om die
aanvraag kracht bij te zetten.
Aanvankelijk waren we bang dat

te kloppen voor hulp.

*	U heeft niemand om met u mee te gaan.
*	U kunt moeilijk uitleggen wat u nodig heeft.

Bij het team cliëntondersteuning kunt u
zelf kiezen voor een vrijwilliger
of een beroepskracht om u te helpen
met uw vraag.
*Wet maatschappelijke ondersteuning
**Wet langdurige zorg

venlo@teamclientondersteuning.nl

Kom in actie en vraag de onafhankelijke
cliëntondersteuning om u te helpen met uw
vraag over zorg, wonen, werk en welzijn.
Kijk ook op samenzijnwijvenlo.nl voor meer
informatie. Of neem contact op met het
buurtteam op 077-2054000.

Petra werkt als betaalde kracht bij een Huis van de Wijk in Blerick.
Geen dag is hetzelfde en ze voelt zich als een vis in
het water: “Ik weet nooit wat me die dag te wachten staat in
het Huis van de Wijk.”

Bent of kent u iemand die meer
sociaal contact kan gebruiken?
* Uw buurvrouw komt de deur niet uit.
*	Uw vader is net overleden en uw moeder weet

VRIJWILLIGERSWERK
PETRA HEET IEDEREEN WELKOM

niet hoe ze haar dagen anders kan invullen.

OPEN INLOOP

Als begeleidster Open Inloop in
het Huis van de Wijk vervult
Petra een centrale rol. “Ik ben
een aanspreekpunt voor bezoekers en vrijwilligers. Samen met
vrijwilligers zorg ik dat de bezoekers een leuke dag hebben. Het
is aan mij en de vrijwilligers om
mensen welkom te heten bij de
Open Inloop. Als iemand voor
het eerst komt, is het belangrijk
dat diegene zich ook op zijn gemak voelt. Anders kom je nooit
meer terug en dat zou jammer
zijn. In het Huis van de Wijk
vinden wij respect en gelijkwaardigheid erg belangrijk.”

zoals mensen met een verstandelijke beperking of psychische
kwetsbaarheid. Iedereen is
welkom tijdens de Open Inloop!
Bovendien is het mooi om te zien
hoe de verschillende groepen
samengaan. Hoe meer onderling
contact er is, des te normaler
wordt het. Ook is er begeleiding
bij de Open Inloop aanwezig
voor mensen die wat meer
ondersteuning nodig hebben.
Denk daarbij aan mensen die
vergeetachtig of enigszins verward zijn. Het maatwerkteam ondersteunt zo de medewerkers en
vrijwilligers van de Open Inloop.”

IEDEREEN WELKOM
De Open Inloop is voor iedereen. “Het is een daginvulling die
passend wordt gemaakt op de
interesses en mogelijkheden van
de bezoeker. Als het nodig is,
kunnen bezoekers gebruikmaken
van ambulante ondersteuning
of zorg, zodat ze de Open Inloop
in de eigen buurt kunnen blijven
bezoeken.” In veel Huizen van de
Wijk zijn ouderen de belangrijkste doelgroep. Ook hier zijn zij
goed vertegenwoordigd.
“Maar er komen ook anderen,

VRIJWILLIGERS
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Tijdens en rond de Open Inloop
is er van alles te doen voor vrijwilligers. Ze zetten koffie, doen
boodschappen en maken de
warme maaltijd vers klaar. Ook
zij maken een praatje met de
bezoekers of zijn op een andere
manier actief. “Een aantal ouderen wordt door vrijwilligers thuis
opgehaald. Iedereen kan meedoen naar vermogen.
Veel vrijwilligers zijn hier al een
hele tijd werkzaam en voelen
zich echt verbonden met het

*	Uw kinderen hebben het vaak te druk en u
ziet geen mens.

*	Uw oom zit in de bijstand en wil heel graag
andere mensen ontmoeten.

*	U zit altijd alleen aan tafel en zou wel eens

Huis van de Wijk. Samen vormen
wij een vaste basis.”

samen met anderen willen eten.

*	De activiteiten waar u aan meedoet zijn te
ver weg. U heeft liever iets in de buurt.

LUISTEREND OOR

De kern van een Huis van de
Wijk, en dus ook van de Open
Inloop, is natuurlijk de bezoeker.
“Mensen kunnen hier om allerlei
redenen terecht. Sommige
mensen zijn echt eenzaam.
Dan kan de Open Inloop een
toegankelijke manier zijn om
weer onder de mensen te
komen. Een ander wil graag
een warme maaltijd eten en
weer een ander zoekt wekelijks
hetzelfde groepje op om een
praatje te maken. We willen dat
mensen zich hier thuis voelen.
Daarom bieden we iedereen een
luisterend oor. Iedereen mag
meedoen.” Er worden serieuze
gesprekken gevoerd, maar ook
humor is belangrijk. “Er wordt
veel gelachen. Soms is het goed
om even te ontladen.”

Kom naar de Open Inloop!

Dan kan de Open Inloop in het Huis van de Wijk
in uw buurt iets voor u zijn! Tegen een kleine vergoeding kunt u deelnemen aan de Open Inloop.
Er is altijd een professional of vrijwilliger aanwezig
die u wegwijs maakt.
Wat kunt u er doen?
P	Samen met anderen een kopje koffie drinken.
P	Een praatje maken over het weer of bijpraten
tijdens een goed gesprek.
P	Samen met andere bewoners uit de wijk een
maaltijd eten.
P	Een eigen club opstarten.
P	Meedoen aan een activiteit.
P	Een boek lezen in gezelschap.
P	Als vrijwilliger een activiteit begeleiden.
P	Als vrijwilliger helpen in de keuken of met
de koffie.
P	Een dag goed besteden.

TIP!
venlo.nl/informatie-en-advies
voor een Open Inloop bij u in de buurt!

De Open Inloop is voor jong en oud. Zo kan
iedereen langer zelfstandig wonen en blijven
meedoen in de wijk. Dat is een belangrijk doel
van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mensen die intensieve zorg
nodig hebben, kunnen bij de gemeente vragen
naar maatwerk.

Via haar teamcoach, een sociale werkvoorziening, kwam
Debbie terecht bij KanDoen. In het pand van een oude basisschool,
dat ze hielp op te knappen, werkt zij nu als betaalde kracht mee in de
productie van slangetjes voor een opdrachtgever.

Bent of kent u iemand die in de
wijk aan de slag wil met werk?
*	U zit al lange tijd thuis en ontmoet niet vaak
nieuwe mensen.

VRIJWILLIGERSWERK
DEBBIE VOELT ZICH OP HAAR GEMAK

*	U vindt het best lastig met onbekende

KANDOEN

“Veel mensen die hier vanuit de
WAA binnenkomen, zijn gewend
productiewerkzaamheden te
verrichten. Op dit moment maken we bijvoorbeeld koppelingen
en ringen vast aan slangetjes.
’s Middags help ik bovendien
vaak in de kantine. In zekere zin
ben ik dus multi-inzetbaar.”

BEGELEID WERK

Debbie: “Ik ben blij om hier te
zijn. Ik ben onder de mensen en
krijg de begeleiding die ik nodig
heb. Als ik ergens tegenaan loop,
wordt dat meteen opgelost.”
Die begeleiding op de werkvloer
is de taak van drie professionals
die hier rondlopen. Silvie Schreurs
is één van hen. Zij vertelt: “Ik zie
er mede op toe dat iedereen
voldoende werkzaamheden
heeft. Als iemand extra begeleiding nodig heeft, kan dat waar
mogelijk.” Over KanDoen zegt ze:
“De organisatie bestond al voordat we in dit gebouw kwamen.
Het doel was toen vooral dat
mensen klussen in de wijk uitvoerden. Dat gebeurt nog steeds,
maar nu hebben we binnen ook
een ‘beschutte’ werkplek.”

KLUSSEN IN DE WIJK

Voor de klussen in de wijk geldt
dat het wederzijdse diensten
zijn. Buurtbewoners doen zo iets
voor elkaar.
“Iedereen heeft wel een talent”,
zegt Silvie. “De één is goed in
tuinieren of banden plakken, de
ander breit als wederdienst een
sjaal of knapt een oud meubelstuk op.”
De beschutte werkplekken
binnen hebben niet direct iets
met wederdiensten te maken,
maar elke afdeling betekent wel
iets voor de wijk. Verschillende
lokalen worden verhuurd aan
clubs en groepen die wekelijks
bijeenkomen.
Debbie vertelt: “De dag dat ik
werd aangenomen was ook de
dag dat KanDoen de sleutel van
dit pand kreeg. Dat was halverwege augustus. Het pand had
vier jaar leeggestaan en was niet
onderhouden, dus er moest veel
gebeuren. We hebben gepoetst,
geschilderd, vloeren gelegd… ik
heb vooral veel getext. Daarna
heb ik geholpen met meubels
sjouwen en ruimtes klaarmaken
voor activiteiten.”

mensen om te gaan.

*	U werkt niet vanwege een lichamelijke
beperking of psychische problemen.

*	U zou wel werk willen doen in uw wijk.
*	U bent op zoek naar beschut werk.

GELD VERDIENEN

KanDoen wil niet alleen maar een
dagbesteding zijn. “We hoeven
geen grote winst te maken, maar
moeten wel geld kunnen terugverdienen”, verklaart Silvie. “We
zijn druk bezig productie van
bedrijven en andere opdrachten
binnen te halen. Als we vaste
werkzaamheden hebben, geeft
dat meer rust.” In het pand
gebeurt van alles. Enkele dames
naaien tassen in elkaar, er wordt
een fiets gerepareerd en van
hout worden de mooiste spullen
gemaakt. Debbie laat het vol
trots zien. “Deze dingen willen
we ook verkopen om geld te
verdienen. Het is een uitdaging
om te werken met gerecycled
materiaal zoals oude spijkerbroeken en pallethout. Op den
duur zou het mooi zijn als het
project steeds meer wordt
gedragen door de wijk. Ik woon
hier zelf in de buurt, dus in de
pauze kan ik naar huis om de
hond uit te laten. In het begin
was het spannend, maar ik ben
hier goed terechtgekomen!”

Meld u aan bij KanDoen!

KanDoen brengt mensen uit de buurt samen om
elkaar te helpen. KanDoen helpt buurtbewoners
bij het meedoen met (onbetaald) werk in de
eigen buurt. Het team van KanDoen bestaat uit
een aantal ‘coaches’ met een achtergrond in de
zorg of ervaring als jobcoach.
KanDoen:
P	Helpt u aan passend werk in uw eigen wijk.
P	Kan werk bieden in een prikkelarme omgeving.
P Heeft een klusteam voor klusjes in de wijk.
P	Heeft mensen nodig die helpen met het
onderhouden en schoonmaken van het Huis
van de Wijk.
P	Heeft een moestuin en een repair-café.
P	Kan helpen bij werk in een groep
of één-op-één.
P	Bespreekt met u wat u in de toekomst graag
wilt doen en wat u zou willen leren.
De coaches van KanDoen zijn actief en zichtbaar in de wijk en zetten de samenwerking
met de wijk steeds centraal.

TIP!
Wilt u met hulp van KanDoen iets gaan
doen in uw eigen buurt? Loop zelf of
samen met uw begeleider even bij ons
binnen in het Huis van de Wijk!
venlo.nl/huizen-van-de-wijk
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René uit Tegelen zit goed in zijn vel. Hij heeft een hecht
netwerk van mensen om zich heen en werkt als oproepkracht bij
LimianZ in Venlo. Enkele jaren geleden zat René in financieel zwaar
weer. “Ik heb het aangedurfd om hulp te vragen bij de gemeente.”

Bent of kent u iemand met
geldproblemen of schulden?
*	Er is iedere maand te weinig geld om boodschappen te doen.

VRIJWILLIGERSWERK
RENÉ DURFDE DE STAP TE ZETTEN

* U kunt de huur of hypotheek niet betalen.
*	De energierekeningen stapelen zich op.
*	De buitenschoolse opvang voor uw kind kunt

ARMOEDE EN SCHULDHULPVERLENING

René werkte jarenlang bij
dezelfde werkgever, maar hij
wilde iets anders gaan doen.
“Dat was een inschattingsfout,
want ik nam vlak voor de
economische crisis ontslag. Die
had ik niet zien aankomen.” Als
gevolg ging de levensstandaard
van René behoorlijk omlaag.
“Ik moest op de kleintjes gaan
letten en vond het mijn morele
plicht alimentatie te betalen.
Door deze samenloop van omstandigheden kreeg ik financiële
problemen.”

HULP VRAGEN

René’s netwerk is groot en hij
vond snel hulp. “Ik begon een
traject bij een schuldhulpverleningsorganisatie. Deze organisatie heeft een contract met de
gemeente Venlo. Dit traject
ingaan was voor mij een enorme
stap.” Het was wel een noodzakelijke stap, want René was
het overzicht over zijn financiën
kwijt. “Het traject bij de hulpverleningsorganisatie duurde drie
jaar en mijn ervaringen zijn
positief. Ik heb altijd goed
contact gehad met mijn
hulpverlener.
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Ook administratief liep alles perfect. Mijn papierwerk is in orde
gebracht en ik kreeg altijd op
tijd mijn geld.” Natuurlijk moest
René ook offers brengen: tijdens
de crisis verkocht hij zijn auto en
huis. “Het eerste jaar was lastig,
maar ik kon er steeds beter mee
overweg. Ik ben blij dat ik de stap
heb gezet.” Toch had René het
fijn gevonden als er een sociaal
werker bij het traject betrokken
was geweest, als extra steuntje
in de rug.

VEEL STEUN

“Door tegenslag met mijn
gezondheid in 2015 ben ik
helaas nog gedeeltelijk werkloos,
maar ik ben weer fit en op zoek
naar nieuwe uitdagingen. Ik ben
altijd open geweest over mijn
schuldhulpverleningstraject.
Dat leidde tot veel steun van
mijn omgeving. Ik ben vooral
mijn directe familie en familie
Stohr en medewerkers van
LimianZ dankbaar. Zij en mijn
vrienden hebben goed voor mij
gezorgd toen ik het moeilijk had.
Ook vanuit het voetbal heb ik
steun gehad, bijvoorbeeld van
Jan Trienekens. De mensen bij

u zich niet meer veroorloven.

*	Een klasgenoot van uw kind of kleinkind kan
niet mee op schoolreis.

LimianZ hebben mij in het
arbeidsproces gehouden.
Zo ben ik op de been gebleven.
Soms ging ik echt gebukt onder
het traject bij de schuldhulpverleningsorganisatie.
Bij LimianZ kon ik toen buiten
gaan werken. Dat hielp echt.”

*	Er is geen financieel overzicht meer.
Vraag hulp!

Door geldproblemen kan het zijn dat iemand niet
meer mee kan doen aan sociale activiteiten.
Dit kan iedereen overkomen. Blijf er niet mee
rondlopen, klop op tijd aan. Dat mag ook als er
geen schulden zijn, maar wel zorgen over
uw financiën.

MIJN LEVEN

Er zijn nog steeds mensen met
schulden. “Daarom wil ik laten
zien dat het niet het einde van
de wereld is. Er kan iets aan
worden gedaan! Ik ben nu twee
jaar klaar met het traject en het
gaat goed met me. Ik heb mijn
problemen kunnen oplossen en
dat kan anderen ook lukken.
Ik wil hen aansporen om hulp te
vragen. Het is daarvoor wel nodig dat je je open en kwetsbaar
durft op te stellen. Hoe dan ook
is het een heftig proces. De stap
niet zetten is ook niet goed.
In Nederland bestaan deze voorzieningen, maak er ook
gebruik van! Ik zit nu aan de
fijne kant van het leven; mijn
leven is eindelijk weer van mij.”

De gemeente helpt mensen met:

P	De Geld Terug Regeling om kosten voor
buitenschoolse activiteiten of een bibliotheekabonnement te betalen.
P	Het Kindpakket om kosten voor sport, muziek
of leermidddelen voor school te vergoeden.
Een ID-kaart behoort tot de mogelijkheden.
P Bijzondere Bijstand. Voor mensen met een
laag inkomen die bijzondere noodzakelijke
kosten hebben, is een vergoeding vanuit de
gemeente mogelijk.
P	Schuldhulpverlening. De gemeente betaalt
niet uw schulden, maar helpt u wel bij het
zoeken naar een oplossing voor uw persoonlijke situatie. De regeling is voor iedereen die
schulden heeft. Het maakt niet uit hoe hoog
het schuldbedrag is. Een eerste gesprek is
oriënterend, u zit nergens aan vast.

TIP!
U kunt ook zelf aan de slag op
zelfjeschuldenregelen.nl

Kom in actie en kijk voor regelingen op
venlo.nl/uitkering-werk-en-bijstand
Neem contact op met
schuldhulpverlening@venlo.nl of
bel 077-3596736. Of neem contact op met
de maatschappelijk werker van het buurtteam
op 077-2054000.

Via een GGZ-kliniek kwam Hans uit Blerick terecht bij het Sociaal
Wijkteam van zijn buurt. Er werd voor hem een keukentafelgesprek
geregeld. “Hoewel ik het liefst weer een normale baan wil hebben,
zit dat er nu nog even niet in. Maar ik wil wel een nuttige daginvulling!”

Bent of kent u iemand die het
even niet lukt op eigen kracht?
Bijvoorbeeld:
* U heeft vragen over autisme.
*	Uw moeder heeft een rolstoel en een
traplift nodig.
* U heeft psychische problemen waar u hulp bij
nodig heeft.
*	U gaat scheiden en weet niet hoe u uw
kinderen daarin begeleidt.
*	U zit (tijdelijk) zonder werk en kunt niet
meer rondkomen.

VRIJWILLIGERSWERK
HANS KRIJGT HULP OP MAAT
SOCIAAL WIJKTEAM

“Ik kwam bij het FACT-team
van Vincent van Gogh in Venlo
terecht nadat ik een psychose
had gehad. Eerst had ik mijn
bedenkingen, maar nu ben
ik blij dat de hulp er is.
Mijn psychose heeft veel
veranderingen teweeggebracht
in mijn leven. Zelf ben ik ook erg
veranderd. Ik vind gelukkig veel
steun bij mijn begeleider.”

HULPVRAAG

Deze begeleider vroeg voor
Hans een keukentafelgesprek
aan. Jolien van het Sociaal Wijkteam legt uit: “Bij zo’n gesprek
wordt iemands hulpvraag én
gehele situatie besproken. Vaak
blijkt dat er veel schuilt achter
de hulpvraag waarmee iemand
binnenkomt. Alle levensdomeinen, bijvoorbeeld financiën,
gezondheid en sociale participatie, komen aan bod. Dan wordt
er gekeken wat iemand zelf kan,
wat de omgeving kan betekenen
en welke voorzieningen er in de
wijk zijn.” Hans vertelt: “Voor mij
lag het probleem vooral in het
stuk mentale gezondheid. Dat
leidde tot mijn hulpvraag voor
structuur en
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daginvulling. Het was belangrijk
dat ik de deur nog uitkwam.”

DAGINVULLING

Samen met Hans werd gekeken
naar mogelijkheden voor daginvulling in zijn eigen wijk.
“Dat zijn bijvoorbeeld activiteiten bij het Huis van de Wijk en
arbeidsmatige dagbesteding
bij KanDoen. Hier kan ik onder
begeleiding werken. Daarnaast
deed ik al vrijwilligerswerk bij
een verzorgingstehuis. Ik heb
altijd grafisch werk gedaan en
nu maak ik voor het Huis van
de Wijk folders en flyers als er
initiatieven en activiteiten zijn in
de wijk. Hiervoor word ik benaderd door de bewonersondersteuners. Helaas zijn dat maar
incidentele klusjes; ik ben echt
op zoek naar iets structureels.”
Ondanks de werkzaamheden
die Hans als vrijwilliger verrichtte, kon hij zijn dagen niet vullen
en namen zijn klachten toe. Als
oplossing begon Hans met dagbesteding. “Daar kon ik echter
geen aansluiting vinden. Ik kan
niet zomaar iets doen om iets te
doen te hebben, het moet voor
mij wel een doel hebben.”

MOGELIJKHEDEN

Hans meldde zich opnieuw bij
het Sociaal Wijkteam, dat voor
hem begeleiding inschakelde.
Hij wordt nu door een coach
begeleid. Hans vertelt hierover:
“We kijken naar wat ik wil en naar
mijn mogelijkheden. We zijn er
hard mee bezig, maar het is een
lastige zoektocht. Misschien kan
ik als vrijwilliger bij een Informatie- en Adviespunt gaan werken,
maar het liefst wil ik natuurlijk
iets met grafische vormgeving
doen. Ik ben echt een doener.
Een normale baan is op dit
moment mentaal te zwaar, maar
stapje voor stapje kom ik er wel!”

Vraag het Sociaal Wijkteam!

Heeft u vragen of problemen die u niet zelf of
met hulp van mensen om u heen kunt oplossen?
En bent u ook al bij het Informatie- en Adviespunt
van het buurtteam geweest? Dan kunt u bij
het Sociaal Wijkteam terecht. De professionele
hulpverleners zoeken samen met u naar de
oplossing die het beste past. Zoals:
P	Bij een aanvraag voor ondersteuning, zoals
hulp in de huishouding of een rolstoel.
P	Bij een vraag over wonen, werk, welzijn,
zorg of jeugd.
P	Via een aanvraag op de website
venlo.nl/sociale-wijkteams
De mensen van het Sociaal Wijkteam kennen
uw wijk goed. Zij werken ook samen met de
praktijkondersteuner van de huisarts en de
woningcorporatie. Daardoor weten zij goed
wat er voor u mogelijk is in uw wijk.

TIP!
Als u niemand heeft die met u mee kan gaan
naar het keukentafelgesprek, kunt u ook een
cliëntondersteuner vragen.
Ook als u als mantelzorger moeite heeft om
de zorg vol te houden, kunt u een keukentafelgesprek aanvragen.
Bel met de gemeente Venlo via het
telefoonnummer 14 077 of
kijk op venlo.nl/sociale-wijkteams

Enige tijd geleden veranderde het leven van Ben drastisch. Hij stopte
met alles en ging de straat op. “Ik koos voor een zwervend bestaan,
want het leven dat ik leidde had voor mij geen zin meer.” Hij werd
opgevangen bij de maatschappelijke opvang van Moveoo.

Bent of kent u iemand die dakloos
is of dreigt te worden?
*	U heeft geen vaste verblijfplaats en wacht op
een woning.

VRIJWILLIGERSWERK
BEN WERKT HARD AAN ZIJN TOEKOMST

*	U kent iemand die dakloos dreigt te worden.
*	U heeft problemen thuis en heeft tijdelijk geen

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Ben werd geboren in Paramaribo, Suriname. Vanwege de
onafhankelijkheid van Suriname
verhuisde hij met zijn familie
naar Nederland. “Hier ben ik
naar school gegaan en heb ik
gewerkt. Ik heb op mezelf
gewoond en ben vader geworden van twee kinderen.”

OPVANG

Ineens kwam de omslag. “Mijn
zus, vader en moeder stierven
kort na elkaar. Het voelde alsof
alles van me was afgenomen. Ik
heb ongeveer een jaar op straat
rondgezworven. Het enige waar
ik nog om geef, zijn mijn
kinderen die nu in Suriname
wonen.” Ben werd aangesproken
door de bewonersondersteuner
in Venlo. Die bracht hem in
contact met de sociale dienst,
die hem doorverwees naar de
maatschappelijke opvang van
Moveoo.
“Ik heb altijd voor mezelf gezorgd
en houd graag zelf de regie. Ik
vond het dus vreselijk om hulp
te vragen, want ik had het gevoel
dat ik de regie uit handen gaf.”
Maar bij Moveoo werd Ben met
open armen ontvangen.
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DOORSTROMEN

“De doelgroep bij de maatschappelijke opvang is divers”, vertelt
Rianne van Moveoo. “Als mensen
binnenkomen, krijgen ze een bed
toegewezen, mogen ze douchen
en krijgen ze een warme maaltijd. Ook starten wij direct het
begeleidingstraject
op.” Naast deze opvang biedt
Moveoo ook ambulante begeleiding, crisisopvang, beschermd
wonen en dagbesteding. Ben
vertelt: “Ik heb ondersteuning
gekregen om door te stromen
naar een kamer. Ze hebben me
niet zomaar losgelaten, maar me
overgedragen aan de ambulante begeleiding. Mijn problemen
waren nog niet opgelost en zo
kon ik verder met het aanpakken
ervan. Ook verricht ik werkzaamheden bij de dagbesteding van
Moveoo: de snuffelmarkt, een
tweedehandswinkel in Venlo. Het
is prettig overdag bezig te zijn en
een bijdrage te leveren. Zo kan
ik mijn gedachten verzetten van
mijn problemen van alledag.”

ACTIEVE ROL

Overdag kunnen de cliënten ook
bij de opvang terecht. Ze kunnen

elkaar én samenwerkingspartners van Moveoo ontmoeten
om zaken te regelen, een computer gebruiken of voor zichzelf
zorgen. “We activeren cliënten
met activiteiten en zoeken een
passende daginvulling”, zegt
Rianne. “Daarnaast werken
we aan individuele trajecten.
Wensen en doelen van de
cliënt worden in kaart gebracht
om hem zo snel mogelijk door
te laten stromen naar een passende plek in de maatschappij.
We gebruiken bij Moveoo
de herstelmethodiek: welke
krachten en kwaliteiten heeft
iemand, welke stappen moet hij
doorlopen om zijn doel te bereiken? We werken hierbij samen
met externe partners. De cliënt
speelt zelf de meest actieve rol.”
Ben: “Het liefst wil ik naar mijn
kinderen in Suriname. Het traject
dat ik hiervoor moet doorlopen,
gaat jaren duren. Het zal niet
zonder slag of stoot gaan.”

dak boven uw hoofd.

*	U heeft geen inkomen meer en dreigt uit huis
te worden gezet.

Meld u bij het Sociaal Wijkteam!

Dat kan iedereen overkomen. Meestal komt u er
zelf wel weer uit, maar soms ook even niet. Dan
heeft u anderen nodig. U kunt gebruik maken van
de maatschappelijke opvang. Daarvoor kunt u
zich melden bij het Sociaal Wijkteam.
Kijk op venlo.nl/sociale-wijkteams voor het Sociaal
Wijkteam bij u in de buurt.

P	Bij de maatschappelijke opvang kunt u
tijdelijk verblijven.

P	Hier werken gespecialiseerde hulpverleners.
P	U wordt geholpen opnieuw orde op zaken te
stellen in uw leven.
De maatschappelijke opvang is een plek waar
mensen tijdelijk kunnen verblijven als ze geen
dak boven hun hoofd hebben. Wanneer u een
hulpvraag heeft op het gebied van opvang, of
beschermd wonen kunt u ook bij de gemeente
Venlo terecht.

TIP!
De belangrijkste sleutel tot succes
heeft u zelf in de hand. Het Sociaal
Wijkteam kan u ook ondersteunen als
u nóg niet dakloos bent, maar dit wel
dreigt te worden.

HET BUURTTEAM IN UW BUURT
Niet alle inwoners kunnen
zichzelf redden of terugvallen
op een netwerk. Daarom kan
iedere inwoner van Venlo met
initiatieven en/of vragen voor
ondersteuning terecht bij het
buurtteam.
HET BUURTTEAM
Een buurtteam bestaat uit
medewerkers van verschillende organisaties die zich
verbinden met inwoners
en vrijwilligers. Zij bouwen
samen met de inwoners van
Venlo aan een schone,
gezellige, leefbare en
veilige stad! De medewerkers
hebben brede expertise op
het gebied van informatie
& advies, bewonersondersteuning, jongerenwerk,
vrijwilligerswerk, mantelzorg,
cliëntondersteuning en
maatschappelijk werk.
ALTIJD WELKOM
U bent altijd welkom.
Het buurtteam is een team
van sociaal werkers in uw

woonbuurt. Dit team wil bijdragen aan een samenleving
waarin iedereen meedoet.
Het liefst zo veel mogelijk op
eigen kracht of met hulp van
het eigen netwerk.
Het buurtteam bestaat uit
medewerkers van Assist,
Bureau Jeugdzorg Limburg,
MEE NML, Proteion-Welzijn,
Synthese en Wel.kom.
CONTACT
Het buurtteam is te
bereiken op 077-2054000 of
kijk op SZWV.nl
Het Sociaal Wijkteam is te
bereiken via de gemeente.
Bel 14 077 of kijk op
venlo.nl/sociale-wijkteams.

HET SOCIAAL WIJKTEAM
Heeft u vragen of problemen
die u niet zelf of met hulp
van mensen om u heen kunt
oplossen? En heeft u ook al
contact gehad met het buurtteam? Dan kunt u terecht bij
het Sociaal Wijkteam. Een
medewerker van het Sociaal
Wijkteam gaat in gesprek met
u, luistert naar uw vraag en
bespreekt uw leefsituatie.
Als het nodig is, maakt u
samen een leefzorgplan
waarin afspraken worden
gemaakt over welke ondersteuning er nodig is. Een
Sociaal Wijkteam bestaat uit
professionals die werken bij
verschillende welzijns- en
zorginstellingen. De teamleden werken als generalisten,
maar zij brengen natuurlijk
hun kennis en ervaring mee,
bijvoorbeeld op het gebied
van maatschappelijk werk,
jeugdzorg, GGZ, ouderen of
Wmo.

E-mail: samenzijnwij@venlo.nl
Internet: samenzijnwijvenlo.nl
Facebook: facebook.com/SamenZijnWijVenlo

E-mail: info@venlo.nl - Telefoon: 14 077
Bezoekadres: Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo
Postadres: Postbus 3434, 5902 RK Venlo
Internet: venlo.nl
Facebook: facebook.com/Gemeente.Venlo

