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Punt Welzijn
is een dienstverlenende welzijns

organisatie en richt zich op kinderen, 

jongeren, ouders, senioren,  

vrijwilligers(organisaties), mantel

zorgers, buurtbewoners en  

nieuwkomers in Weert.

Terugblik op 2019
In 2019 is door ons gewerkt aan de verdere concretisering van 
de termen “toekomstbestendig en eigentijds”. Onze dienstver-
lening blijft gericht op de inhoud en kwaliteit van het welzijns-
werk, maar wel in een vernieuwde vorm waarbij een groter 
beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen. De professionaliteit van onze medewerkers is daarbij 
uitgangspunt. 

Wij hebben hard gewerkt aan onze zichtbaarheid. Onze resulta-
ten zijn terug te vinden in de vele publicaties, onze vernieuwde 
website en andere communicatiemiddelen. In onze uitingen wil-
len we nog meer laten zien waar we voor staan. Dat iedereen 
kan bijdragen aan een betrokken en zelfredzame samenleving. 
Punt Welzijn samen in beweging. 

In 2019 is ons kwaliteitssysteem herzien en de overstap ge-
maakt van HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 
naar HKZ Zorg en Welzijn. Deze benadert kwaliteit vanuit het 
klantperspectief in plaats vanuit protocollen. Om die reden sluit 
het beter aan bij wie wij zijn. De certificering geldt voor de 
aankomende 3 jaar. 

In dit jaarbeeld laten wij zien waar wij als organisatie trots op 
zijn. 

Doorkijkje 2020
We blijven vasthouden aan onze missie en visie. In 2020 
passen we onze organisatiestructuur aan en werken we aan de 
verfijning van onze koers. We zetten in op duurzame ontwikke-
ling en gedragsverandering met extra aandacht voor mensen 
in kwetsbare situaties. Zo licht als kan en zo zwaar als nodig, 
waarbij de samenleving eigenaar blijft van maatschappelijke 
vraagstukken.

Punt Welzijn stimuleert iedereen in Weert om het beste uit 

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

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

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

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

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

We werken aan bestendige veranderingen voor nu en later.

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

ENTHOUSIASTE 
MEDEWERKERS

238
59

UNIEKE  
VRIJWILLIGERS

PROFESSIONALS  
IN OPLEIDING

42
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1 Samen leven
1.1 Buurt, wijk en dorp
Werken aan prettig wonen en leven in gemeente Weert.

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

1.3 Nieuwkomers
Nieuwkomers laten deelnemen aan de Weerter samenleving.

1.4 Vrijwillige inzet
 Verbindingen creëren in de samenredzame samenleving.

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

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

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

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

4
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In Weert zijn onze opbouwwerkers actief met het 
creëren van een goed woon en leefklimaat. Het team 
opbouwwerk legt verbindingen tussen bewoners, 
bewonersinitiatieven, gemeente en organisaties.
Door die verbinding wordt de betrokkenheid in de wijk 
of buurt groter, met geslaagde initiatieven als resultaat.

Samen leven
Buurt, wijk en dorp

Samen bouwen aan 
een prettig woon en 

leefklimaat in  
gemeente Weert.

6

Terugblik 2019
Naast de vele gesprekken en bijeenkomsten zijn wij vooral trots 
op de vele verbindingen die we jaarlijks maken. Verbindingen 
tussen personen, tussen initiatieven, tussen vragers en aan-
bieders. Soms klein en soms heel groot. Soms een verbinding 
om te stimuleren en te enthousiasmeren en soms alleen om te 
informeren. Contacten laten zich moeilijk in resultaten vastleg-
gen. Enkele bijzondere werkzaamheden in dat kader zijn:

Vrijwilligersteam Groenewoud
In samenwerking met het algemeen maatschappelijk werk is 
een vrijwilligersteam opgericht. Het doel is om signalen op te 
halen en zicht te krijgen op de situatie van bewoners achter de 
voordeur. Er is met 130 bewoners gesproken en 16 personen 
zijn geholpen met hun hulpvraag en/of doorverwezen naar 
netwerkpartners. Er zijn 4 bewoners geïnteresseerd om vrijwil-
ligerswerk in de wijk te doen.

Fatima 
Buurtvereniging Fatima is ondersteund bij het organiseren van 
Fatima Alive. Eind juni vond Fatima Alive 2019 plaats waar 
bewoners met elkaar in contact kwamen middels creatieve 
activiteiten, een rommelmarkt en een kunstroute. Ook is een 
muzikale bewoner verbonden met de organisatie United by 
Music en is er een band gevormd. 

Boshoven
In de zomer van 2019 heeft het opbouwwerk het BuurTerras 
ingezet in de wijk Boshoven. Er is met 50 bewoners gesproken. 
Dit leverde waardevolle informatie op en mogelijk toekomstige 
initiatieven. De Stichting Sinti Weert is ondersteund bij het 
organiseren van een kennismakingsbijeenkomst voor bewoners 
en maatschappelijke partners. En is een verbinding gemaakt 
tussen het Jongerenwerk van Punt Welzijn en de Stichting 
Vrakkerplein. Jongeren hebben hulp geboden bij enkele
klussen waaronder het verfraaien van een elektriciteitshuisje 
met graffiti.

Verbindende evenementen
Het opbouwwerk heeft een kartrekkersrol gehad bij het organi- 
seren van een Droomsessie in Keent waar bewoners en keten-
partners een toekomstvisie ontwikkelden. En we hebben een 
regierol gehad bij het organiseren van de ketenactiviteit

‘Balans in de wijk’ waar 90 bezoekers van 20 verschillende or-
ganisaties zich bogen over het vraagstuk ‘hoe om te gaan met 
de toenemende diversiteit in de wijk’. 

Leergemeenschap Weert
Het opbouwwerk heeft vormgegeven aan de behoefte om
wijkoverstijgend kennis uit te wisselen tussen bewoners en
organisaties. Er is gestart met een gezamenlijke training
omtrent burgerinitiatieven.

Doorkijkje 2020
Keent/Moesel
De komende jaren zijn er veel ontwikkelingen in Keent/Moesel 
zoals de Johan Cruyffcourt, samenwerking wijkraden Weert-
Zuid en de renovatie van portiekflats waarbij de hele wijk 
wordt meegenomen (groen, ontmoeting enz). Dit heeft effect 
op de leefbaarheid. Hierbij zal het opbouwwerk laveren tussen 
bewoners en hun initiatieven en de netwerkpartners die ze 
daarbij nodig hebben. Praktisch zullen we de resultaten van de 
droomsessie in Keent verder uitwerken.  

Vrijwilligersteam
Met de resultaten van de evaluatie van het vrijwilligersteam 
willen we in het voorjaar van 2020 weer een vrijwilligersteam 
opstarten.

Leergemeenschap
In Groenewoud en Boshoven hebben de leden van de leerge-
meenschap elkaar gevonden en zij willen graag samen activitei-
ten oppakken die in 2020 worden uitgevoerd.  

Boshoven, Groenewoud/Biest
Om de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken Bosho-
ven, Groenewoud/Biest te vergroten hebben we voor 2020 een 
plan van aanpak opgesteld. Centraal in de aanpak staat ‘de 
verbinding tot stand brengen en verbeteren tussen de verschil-
lende samenwerkingspartners in de wijk’. 

Ketenactiviteit vervolg
De uitkomsten van de ketenactiviteit ‘Balans in de wijk’ worden 
teruggekoppeld in WeertKAN. Daarna wordt bekeken wat het 
vervolg is en hoe dit aangepakt wordt.
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“Ik ben door het opbouwwerk benaderd 
om bij het vrijwilligersteam te gaan. 
Doordat ik bij het vrijwilligersteam zit, 
heb ik het idee dat ik de juiste dingen 
doe, zeker vanwege de zeer positieve 
reacties in de wijk.” 

“Deelnemen aan het vrijwilligers- 
team levert positieve energie op.

Ik haal voldoening uit de gesprekken 
aan de deur en ff lekker buiten zijn, 

de deur uit zijn.”

SAMEN LEVEN
BUURT, WIJK  

EN DORP

2019

9

Quotes van…

“We worden door het opbouw-
werk gestimuleerd om samen na 

te denken over oplossingen om 
mensen te helpen, dat geeft altijd 

voldoening.”

170 KORTDURENDE 
ONDERSTEUNINGSVRAGEN

15 LANGDURENDE 
ONDERSTEUNINGSVRAGEN

MINIMAAL 800 
VERBINDINGEN  
GELEGD OF MENSEN 
VERDER GEHOLPEN

de vrijwilligers van het ‘Vrijwilligerteam Groenewoud’

“Het geeft me energie dat we met 
een team bezig zijn met mensen 
die ik heb leren kennen.”

“Fijn dat jullie met het BuurTerras langskomen. Zo kunnen 
de mensen direct in gesprek om met jullie te praten over 
zaken die er in onze straat spelen. We moeten het als buren 
zelf doen maar vaak maken kleine tips net het verschil.”

Een buurtbewoner van Boshoven
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Mantelzorgers die met ondersteuning bij hun hulpvragen 
op een prettige manier voor hun naaste kunnen blijven 
zorgen. Dát is het doel van team Mantelzorg.
Ook werven we nieuwe zorgvrijwilligers en voorkomen 
we uitval van mantelzorgers. Wij maken mantelzorgers 
en hun omgeving bewust van het belang om voor zich
zelf te blijven zorgen, zodat zij met plezier voor de ander 
kunnen zorgen en overbelasting voorkomen wordt. 

Samen leven
Mantelzorg

Ondersteuning en 
waardering aan 

mensen die voor een 
ander zorgen.

10

Terugblik 2019
Het aantal contacten met mantelzorgers en het aantal man- 
telzorgers dat onze nieuwsbrief ontvangt is flink gestegen. 
Dit komt door de extra inzet op het vergroten van de bekend-
heid van de mantelzorgproblematiek en de zichtbaarheid van 
mantelzorgondersteuning. De meeste ondersteuningsvragen 
gaan over het delen van zorg, wet & regelgeving, bewustwor-
ding en patronen herkennen. In veel gevallen hebben mensen 
ook even behoefte aan een luisterend oor en vinden zij het fijn 
om hun verhaal te doen. Er zijn steeds meer mantelzorgers 
die ook werken en mantelzorgers van mensen met dementie in 
beeld, die ook een beroep doen op ondersteuning. 

Mantelzorgbijeenkomsten
Er is veel vraag geweest naar bijeenkomsten over mantel-
zorg. Er zijn 34 presentaties gegeven, met name aan keten-
partners, vrijwilligersorganisaties en belangenverenigingen.

Mantelzorgpanel
Het mantelzorgpanel is een erg betrokken groep die zich inzet 
voor belangenbehartiging van mantelzorgers en die meeden-
ken over de uitvoering van het plan ‘mantelzorgvriendelijk 
Weert’. 

Mantelzorg campagnes
Er is ingezet op het vergroten van de herkenbaarheid en 
zichtbaarheid van mantelzorgondersteuning middels onze 
nieuwe website, nieuwe folders en materialen.

Daarnaast is extra aandacht gegeven aan de jonge mantel-
zorgers middels de campagne ‘Maak jij verschil voor een kind’ 
en de week van de jonge mantelzorger die in juni plaatsvond. 
Een werkgroep is gestart die zich wil inzetten voor mantel-
zorgers met een migratieachtergrond. In deze werkgroep 
zitten sleutelfiguren met diverse achtergronden, om zo een 
breed bereik onder de mantelzorgers van deze doelgroepen 
te krijgen. 

Tijdens de ondernemersborrel van de gemeente Weert ver-
zorgden wij een workshop. Hieraan namen 21 ondernemers 
deel. Voor velen van hen was de workshop een eyeopener 
en een stimulans om meer oog te hebben voor medewerkers 
met zorgtaken. 

Mantelzorg waardering
Om de waardering aan te laten sluiten bij een zo breed mo-
gelijke doelgroep is een kortingskaart ontwikkeld met daarop 
een divers aanbod aan kortingen. De kortingskaart is samen 
met 16 Weerter ondernemers samengesteld. Mantelzorgers 
kunnen gebruik maken van verschillende kortingen die de 
ondernemers speciaal voor hen aanbieden. De kortingskaart 
was tevens een gelegenheid om met de ondernemers in ge-
sprek te gaan over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 

Doorkijkje 2020
Extra aandacht respijtzorg
In 2020 is er extra aandacht voor respijtzorg. Het thema 
wordt onder de aandacht gebracht tijdens bijeenkomsten. 
Het huidige respijtaanbod wordt in beeld gebracht middels 
een respijtfolder en er wordt gekeken hoe toegankelijkheid 
tot deze vorm van zorg verbeterd kan worden. Dit laatste 
gebeurt o.a. naar aanleiding van het landelijke rapport van 
Clémence Ross. 

Voortzetten mantelzorg campagnes
Aandacht vragen voor mantelzorg in de vorm van een cam-
pagne blijft noodzakelijk, omdat nog altijd veel mensen zich-
zelf niet herkennen in de term ‘mantelzorger’. Zij weten dan 
ook niet dat ze ergens terecht kunnen voor ondersteuning. 
Tevens willen we met de campagne ook de omgeving van de 
mantelzorger stimuleren om hulp aan te bieden.

Dementievriendelijke samenleving
Punt Welzijn streeft naar een dementievriendelijke samen-
leving. In 2020 zetten we in op het vergroten van kennis en 
bewustwording rondom dementie middels het organiseren 
van informatiebijeenkomsten en het ontwikkelen van een de-
mentiewijzer. Ook wordt er ingezet op het werven van meer 
dementievrijwilligers, om zo mantelzorgers en hun naasten in 
de thuissituatie te kunnen ondersteunen.
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“

”

57 CONTACTEN
GEWEEST MET WERKENDE
MANTELZORGERS

“Ik kan hier mijn gevoelens in een 
vertrouwde omgeving kwijt. Normaal 

praat ik hier niet over.”

“Zelfkennis, ontlading,
erkenning. Tips over loslaten 
en hulp vragen. Inzicht in eigen 
handelen. Mijn netwerk beter in 
kaart.”

deelnemers van de cursus ‘Mantelzorg in 
balans’ over wat het hen heeft opgeleverd: 

“Veel kennis. Het gevoel dat 
ik het toch goed doe. Minder 

schuldgevoelens en veel hand-
vatten aangereikt gekregen waar 

ik mee aan de slag kan.” SAMEN LEVEN
MANTELZORG

2019
910 

PERSONEN
ONTVANGEN

DE MANTELZORG
NIEUWSBRIEF

13

Quotes van…

12

Een mantelzorger na de 
begeleiding door een

respijtmaatje

“De inzet van het maatje heeft bijge-
dragen aan de bewustwording van mijn 

vader dat er meer/andere hulp nodig 
was voor hem en zijn vrouw. Het maatje 

was een soort tussenfase vóór de start 
van dagbehandeling. Dit hadden ze even 

nodig om de gang daar naartoe te ver-
gemakkelijken.”

......

357 CONTACTEN GEWEEST
MET 115 MANTELZORGERS

4X
CURSUS MANTELZORG
IN BALANS GEGEVEN
BEOORDELING CURSISTEN:

8,6

22 CONTACTEN
GEWEEST MET WERKGEVERS 
OVER WERK & MANTELZORG

69 CONTACTEN
GEWEEST MET MANTELZORGERS 
VAN MENSEN MET DEMENTIE

29
 MAATJES

ACTIEF

    56
JONGE MANTELZORGERS
HEBBEN DE GOODIEBAG
ONTVANGEN

      750
MANTELZORGERS
HEBBEN DE KORTINGSKAART
ONTVANGEN
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Terugblik 2019
Er zijn minder nieuwkomers in Weert komen wonen dan in 
voorgaande jaren. Meerdere cliënten die in 2018 een coa-
chingstraject aangeboden kregen, zetten dit in 2019 voort. 
De hoeveelheid trajecten is afhankelijk van de taakstelling 
van de gemeente.

Spreekuur
Door het wegvallen van twee deskundige vrijwilligers hebben 
we besloten het spreekuur voor nieuwkomers te professio-
naliseren. Dit om de kwetsbaarheid en de continuïteit beter 
te borgen, beter zicht te hebben op de hulpvragen en meer 
duidelijkheid te creëren omtrent wederzijdse verwachtingen 
(wat kan de nieuwkomer aan ondersteuning en hulp verwach-
ten en wat verwachten wij van de nieuwkomer). Zo worden 
nieuwkomers die hun coachingstraject hebben afgerond actief 
doorverwezen naar de Vraagwijzer.

Gezinshereniging
Ook is kritisch gekeken of ondersteuning bij gezinshereniging 
een taak van Punt Welzijn is. Geconcludeerd is dat dit niet het 
geval is. Er zijn nog wel een aantal lopende ‘gezinsherenigin-
gen’ opgepakt, in samenwerking met de Vraagwijzer van de 
gemeente Weert. Alle nieuwe aanvragen voor gezinshereni-
gingen verwijzen we nu door naar het Juridisch Loket. 

Jonge gezinnen
Ondersteuning aan jonge gezinnen en nazorg zijn volgens 
planning opgepakt. Een groot aantal vrijwilligers is gestopt 
vanwege diverse redenen, zoals complexiteit en zwaarte van 
het coachen of het vinden van een baan. Vanwege een tekort 
aan vrijwilligers zijn ook PIO’s (Professional in Opleiding/ 
stagiaires) ingezet bij het coachingstraject. De inzet van de 
overgebleven vrijwilligers is enorm en daar zijn we bijzonder 
trots op.

Verander Opgave Inburgering
De Verander Opgave Inburgering (VOI) werd geïntroduceerd 
en deze zal in de loop van 2020 verder vorm krijgen. 

Doorkijkje 2020 
VOI
Het doel van de VOI is erop gericht dat nieuwkomers in de 
toekomst beter inburgeren en integreren. 2020 is een pilotjaar 
waar we samen met het netwerk invulling geven aan de VOI 
door onze bijdrage te leveren aan de ‘Duale Trajecten’.

Extra aandacht
Extra aandacht zal er zijn op het gebied van taal, financiën 
(ontzorgen en preventie), inburgering en werk. Dit betekent 
een aanpassing van de werkwijze van de medewerkers en de 
inzet van vrijwilligers. We zullen o.a. veel eerder betrokken 
worden bij de begeleiding. 

Ontwikkeling vrijwilligers
De vrijwilligers zullen relevante workshops en uitleg krijgen 
over de nieuwe ontwikkelingen en deskundigheidsbevorde-
ring. De vrijwilligers die het coachingstraject uitvoeren met de 
nieuwkomers zullen nog intensiever worden begeleid om de 
nieuwe werkwijze te implementeren en de kwaliteit te borgen. 

Spreekuur
Tijdens het spreekuur zullen we, waar nodig, ondersteuning 
bieden bij de maatschappelijke begeleiding bij vestiging en 
bij andere specifieke vragen die niet door de vrijwillige coach 
opgepakt kunnen worden. 

Jonge gezinnen
De professional die de ondersteuning van de jonge gezinnen 
op zich neemt zal direct betrokken worden bij nieuwe gezinnen 
om te bekijken wat nodig is in het kader van coaching en zelf-
redzaamheid. 

15

Team Nieuwkomers ondersteunt en coacht nieuw
komers op weg naar zelfredzaamheid en integratie in 
de buurt. Zo kunnen nieuwkomers zelfstandig of met 
behulp van hun eigen netwerk deelnemen aan de 
Weerter samenleving.

Samen leven
Nieuwkomers Nieuwkomers 

laten deelnemen 
aan de Weerter 
samenleving.

We zijn trots op de enthousiaste 
vrijwilligers die zich inzetten om 

nieuwkomers te begeleiden en te 
coachen.

14
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“

”

Wat een fantastisch initiatief “Samen Buurten 
Samen Proeven”. Ik hoop dat dit nog vele jaren 
terug komt. En zo leuk, er werd samen gedanst 
op Andre Hazes, op hiphop, op Syrische muziek 

etc. Echt mooi om te zien.

Ik ben heel blij met de taalbegeleiding, dit helpt 
mij goed om snel te integreren. 

Appjes van een cliënt met coach: “Dag Wael. 
Hartelijk gefeliciteerd met je Nederlandse 
staatsburgerschap. En nu oefenen op het 

Wilhelmus… Laat je weten wanneer de 
ceremonie is?...” Groetjes S.

Dag S. Heel veel bedankt. Het is 
een grote minuut voor mij en die 

wil ik heel graag leven met de 
lieve mensen zoals jij….en het 

gaat heel dierbaar zijn voor 
mij dat je erbij bent”

Groetjes Wael.

SAMEN LEVEN
NIEUWKOMERS

2019

17

Quotes van… 37 VOLWASSEN NIEUWKOMERS 
HEBBEN EEN COACHINGSTRAJECT 
AANGEBODEN GEKREGEN

47 VOLWASSENEN 
EN 31 KINDEREN 
ZIJN GECOACHT*

16 NIEUWKOMERS
KRIJGEN TAALBEGELEIDING
VAN VLUCHTELINGENWERK

164 KORTDURENDE
ONDERSTEUNINGSVRAGEN 
(SPREEKUUR)

15 HUISBEZOEKEN 
BIJ JONGE GEZINNEN
(OPVOEDONDERSTEUNING)

16

*Dit betreft ook nieuwkomers die in 
2018 in een coachingstraject zaten
dat in 2019 doorliep en werd afgerond.
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Team vrijwillige inzet is er om vrijwilligers, bedrijven en vereni
gingen te ondersteunen rondom het thema vrijwilligerswerk. 
We verbinden, brengen kennis samen en matchen vraag en 
aanbod. We ondersteunen verenigingen bij hulpvragen zoals 
het vrijwilligersbeleid, helpen bedrijven met maatschappelijke 
ondersteuning, organiseren en ondersteunen evenementen 
rondom het thema vrijwillige inzet, begeleiden een aantal vrij
willigersgroepen en verzorgen de digitale sociale marktplaats 
en andere media rondom vrijwilligerswerk. 

Vrijwillige inzet

Verbindingen 
creëren in de 

samenredzame 
samenleving.

Terugblik 2019
Het afgelopen jaar hebben we meer en intensiever ingezet op 
het bezoeken van verenigingen om op die manier draagvlak te 
creëren. In dat kader zijn 35 vrijwilligersorganisaties / vereni- 
gingen bezocht. Naar aanleiding daarvan zijn er 13 vragen op-
gepakt. En 6 verenigingen zijn intensiever ondersteund. Ook is 
het initiatief Open Club “Weert Noord Verenigd” ondersteund. 

Pilot met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
In een pilot met het CJG gaan professionals van het CJG aan de 
slag met de jeugdleiders van een vereniging om hen handvat-
ten te geven in het goed begeleiden van jonge leden met een 
bepaalde problematiek. Het team vrijwillige inzet is hierbij de 
verbindende factor. 

Evenementen
Comm op! is in 2019 voor de tweede keer georganiseerd en 
was wederom een succes voor de aanwezige verenigingen. Ook 
is er weer een Beursvloer georganiseerd. Tenslotte hebben we 
een evenement voor vrijwilligerswaardering mogen organise-
ren. Hier kwamen 150 personen op af van 30 verenigingen. Een 
aantal verenigingen en organisaties hebben hun activiteiten 
gratis of voor een kleinere prijs aangeboden. 

Ondersteuning ‘eigen’ vrijwilligersgroepen
Het team vrijwillige inzet ondersteunt ook ‘eigen’ vrijwilligers-
groepen. Het gaat om de boodschappenplusbus vrijwilligers, 
het belastingspreekuur, Keent Onderneemt, de activiteitencom-
missie van het BeekCwartier en de vrijwillige ouderenadviseurs. 
Deze vrijwilligersgroepen opereren nagenoeg geheel zelfstan-
dig.

Deskundigheidsbevordering
Wat betreft deskundigheidsbevordering hebben we 7 workshops 
georganiseerd, die vooral gericht waren op verenigingen/
stichtingen (zoals AVG en Social Media) als ook de individuele 
vrijwilliger (bijv. Opkomen voor jezelf). Per workshop was er 
een gemiddelde opkomst van 20 á 25 deelnemers. 

Toeleiding naar vrijwilligerswerk
Het afgelopen jaar zijn 2 personen met een verstandelijke 
beperking en 11 inwoners uit het AZC begeleid naar regulier 

vrijwilligerswerk. Daarnaast hielp een groot deel van de AZC’ers 
ook bij evenementen zoals Bospop, paasactiviteiten, kerstacti-
viteiten enz.

Digitale Sociale Marktplaats
De website Goedbezig Weert is hernoemd in Digitale Sociale 
Marktplaats. Twee dagdelen per week is er een spreekuur, 
waar ongeveer 50 personen gebruik van maakten. Er staan 
gemiddeld 200 advertenties online en in 2019 zijn er ruim 130 
advertenties toegevoegd of hernieuwd. 
 

Doorkijkje 2020
In 2020 gaan we nóg meer outreachend aan de slag richting 
verenigingen en sluiten we meer aan bij activiteiten die ver-
enigingsgericht zijn. Denk daarbij aan de Open Club, maar ook 
aan het sportakkoord. Op die manier zoeken we proactief de 
contacten op. 

Begin 2020 is een start gemaakt met Automaatje. Een burger- 
initiatief in Weert dat onder de vlag van Punt Welzijn is komen 
te hangen, met een groep die heel enthousiast en zelfstandig 
functioneert. Op dit moment zijn er al 20 vrijwilligers en 40 
deelnemers die vervoerd worden. 

We organiseren ook dit jaar weer een waarderingsdag voor de 
vrijwilligers. Deze willen we breder opzetten, zodat meer vrij-
willigers zich aanmelden. Ook zullen we een campagne voeren 
omtrent vrijwillige inzet, om mensen te enthousiasmeren en 
waarderen voor vrijwilligerswerk.  

In 2020 gaan we scholen bezoeken om daar nog meer te ver-
tellen over vrijwilligerswerk. Het wordt steeds minder vanzelf-
sprekend om vrijwilligerswerk te doen en daarom willen we de 
jongere generatie kennis laten maken met het vrijwilligerswerk. 
Zowel de basisscholen als het middelbaar onderwijs worden 
benaderd. 

18
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VRIJWILLIGE
INZET

2019

21

“Door de Beursvloer heb ik 
mijn netwerk kunnen ver-
breden. Ik heb geen match 
gemaakt dit keer, maar ik ben 
zeer tevreden met het resul-
taat van vanavond. Op naar 
de volgende Beursvloer.”
 

Vanuit Beursvloer

350 RITTEN MET 120 GASTEN DOOR 32 VRIJWILLIGERS
147 BELASTINGAANGIFTES ONDERSTEUND
78 GESPREKKEN DOOR OUDERENADVISEURS
2702 MAALTIJDEN GESERVEERD BIJ EETPUNT KEENTER HART

50 MENSEN  
BEZOCHTEN HET SPREEKUUR EN
80% VOND EEN VRIJWILLIGERSPLEK

13  ACTIEVE BEMIDDELINGEN
  VRIJWILLIGERSWERK
 ZOEKENDEN 

12  NIEUWBRIEVEN/FLITSEN 
VERSTUURD NAAR  
620 E-MAILADRESSEN

20

“Door de ondersteuning hebben wij 
dingen durven te zeggen die we 

normaal niet uitspreken, dat helpt 
enorm”.

Een vereniging die langdurig
werd ondersteund 

“We zijn als vereniging goed ge-
holpen met ons probleem tijdens 

comm op!. We gaan het plan 
uitvoeren en kunnen contact op-
nemen met Punt Welzijn als we 

vragen hebben.” 

Een vereniging na
deelname Comm op!

        200 ONLINE
           ADVERTENTIES
WAARVAN 120 NIEUWE.
BIJ 60% IS ER EEN MATCH

“ Quotes van…
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Punt Welzijn exploiteert verschillende accommoda
ties. Hier hebben inwoners de gelegenheid om te 
ontmoeten, zinvolle relaties op te bouwen en samen 
activiteiten te organiseren. De accommodaties hebben 
ook een inloopfunctie en geven bezoekers een zinvolle 
vrije tijdsbesteding.

Samen leven
Accommodaties

De accommodaties
zijn beschikbaar voor  
initiatieven, burgers

en / of organisaties als  
centrale plek in de wijk.

Het proces van verzelfstandiging van het
beheer van het Beek Cwartier is gestimuleerd
en ondersteund.

22

Terugblik 2019
De exploitaties van de locaties BeekCwartier, Buurtcentrum 
Moesel en Keenter Hart verlopen nagenoeg conform verwach-
ting. We zien door de jaren heen schommelingen, waarbij 
met name het Keenter Hart conjunctuurgevoelig is. De lagere 
omzet daar is opgevangen door hogere omzet elders.

Buurtcentrum Moesel
In de loop van 2019 is geen helderheid ontstaan over de 
toekomst van Buurtcentrum Moesel en andere maatschap-
pelijke voorzieningen op Moesel. Door de gemeente Weert is 
verzocht de accommodatie ook na 1-1-2020 open te houden.

BeekCwartier
Bij het BeekCwartier is een groep vrijwilligers enthousiast aan 
de slag gegaan om de activiteiten verder uit te breiden. Door 
het vertrek van restaurant Amusant is er de mogelijkheid 
ontstaan om de open inloop uit te breiden en een activiteiten-
ruimte op de begane grond te realiseren. De verbouwing is 
inmiddels gerealiseerd en zorgt voor een extra toevoeging in 
ons aanbod.

Keenter Hart
In het Keenter Hart wordt steeds meer de samenwerking met 
Keent Onderneemt opgezocht. Ook hier zie je een toename 
van activiteiten, echter ook een terugname in verhuringen en 
in consumpties. Eind november 2019 vierden wij het 10 jarig 
bestaan van het Keenter Hart met een verjaardagsfeestje en 
een preuvenement.

Doorkijkje 2020 
De ontwikkelingen met betrekking tot het Buurtcentrum 
Moesel volgen wij met belangstelling. Ten aanzien van het 
BeekCwartier verwachten wij dat de nieuwe ruimte een extra 
impuls geeft. 



2524

“

”

KEENTER HART

SAMEN LEVEN
ACCOMMODATIES

2019

25

Quotes van…

52.150 
BEZOEKERS*

51.500 
BEZOEKERS*

BEZETTING 
50,9 %

BEZETTING 
42,4 %

BUURTCENTRUM 
MOESEL

21.000 
BEZOEKERS*

BEZETTING 
23,12 %

BEEKCWARTIER 
INCL. HOOFDKANTOOR

24

“Wow, de nieuwe ruimte van het BeekCwartier is echt 
mooi geworden! Gezellig, ruim en fijn dat terras erbij. 
Super dat speelhoekje voor kinderen, leuk om generaties 
bij elkaar te brengen.”

Een bezoeker van het BeekCwartier

“Wat een geweldig feest was dit 
jaar, wat een verscheidenheid. 
Kunnen we volgend jaar het 11 

jarig bestaan van het Keenter 
Hart niet vieren?”

Een bezoeker van het 10 jarige
jubileum van het Keenter

* Dit zijn bezoekers van de open-inloop, activiteiten en verhuringen  Deze foto is gemaakt door: Weert de gekste
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Ons team Opgroeien 012 stimuleert en activeert 
ouders en kinderen bij opvoedkundige thema’s. We 
bieden ondersteuning bij de algemene ontwikkeling 
van het jonge kind met specifieke aandacht voor taal, 
spel & weerbaarheid.

Opgroeien
Tot 12 jaar Samen opvoeden 

met ouders en 
scholen.

Terugblik 2019
We hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in het innoveren van 
nieuwe en bestaande projecten. 

Samen Spelen
Het project “Samen Spelen”, waarbij ouders spelenderwijs gesti-
muleerd worden om te werken aan een talige interactie met hun 
kind middels spel, heeft na een succesvolle evaluatie eind 2018 
verdere doorgang gevonden bij twee basisscholen. 

Na elke cyclus van “Samen Spelen” is er geëvalueerd met alle 
betrokkenen. Ook met de ouders is er steeds een evaluatie ge-
daan. Hieruit kwam naar voren dat ouders versteld stonden wat 
samen spelen aan plezier geeft en wat dit doet met de verhou-
ding tussen ouder en kind. 

Spelbetrokkenheid
Vanuit de invalshoek dat “spel” de taal is van het kind merken 
we dat ons netwerk spelbetrokkenheid omarmt. Zo zijn er inmid-
dels meerdere workshops spelbetrokkenheid aangevraagd vanuit 
kinderopvang en gastouderbureaus.

Spelen met taal
De pilot ouderbetrokkenheid met betrekking tot “Spelen met 
taal” is in groep 3 op basisschool (bs) Aan de Bron zeer succes-
vol gebleken. Doel van deze pilot is om de ouders meer betrok-
ken te krijgen bij de taalontwikkeling van hun kind in groep 3; 
de groep waar de kinderen starten met lezen. De kinderen en de 
ouders zijn zeer tevreden over het resultaat, waarbij plezier met 
elkaar en met taal de boventoon voerde. 

Naast bs Aan de Bron hebben ook bs Moesel en Markeent ge-
bruik gemaakt van dit arrangement.

Taalestafette
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het loont om naast 
centrumgerichte activiteiten ook gezinsgerichte activiteiten te 
ondernemen. Samen met Bibliocenter is er nagedacht hoe we 
dit vorm kunnen geven. Hieruit is “Taalestafette” ontstaan, 
waarvoor subsidie is verkregen vanuit de provincie. Bij dit pro-
ject zijn vrijwilligers of Professionals In Opleiding 20 weken lang, 
1 uur per week bij gezinnen thuis, interactief met taal bezig. 

Tijdens de pilot zijn er 7 gezinnen ondersteund. Uit de evaluatie 
met de betrokkenen blijkt dat de woordenschat van de kinderen 
is vergroot en dat zij het erg fijn vinden om samen met taal 
bezig te zijn. 

Samen Praten Samen Spelen
Bij “Samen Praten Samen Spelen” hebben we nog meer de 
samenwerking opgezocht met onze netwerkpartners. Hierdoor 
zijn er verschillende Kinder-EHBO workshops aan de ouders 
gegeven. Het was een groot succes waar verschillende scholen 
betrokken bij waren.

Gezin Gezien
Voor het project “Gezin Gezien” heeft de vrijwillige coördinator 
het afgelopen jaar 7 nieuwe gezinnen bezocht, die lichte op-
voedondersteuning nodig hebben. De gezinnen worden door 7 
vrijwilligers en een Professional In Opleiding (PIO) ondersteund.

Weerbaarheid
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn nieuwe, meer op maat 
gemaakte weerbaarheidsarrangementen aangeboden. Het on-
derwijs is erg enthousiast over deze arrangementen. De samen-
werking met leerkrachten is verbeterd. Leerkrachten zijn actief 
betrokken bij het groepsdynamische aspect van de training en 
spannen zich actief in om het geleerde ook tijdens andere lessen 
op te pakken. 

Doorkijkje 2020
Vanuit het project “Samen Spelen” is gebleken dat het voor 
sommige ouders lastig is om wat zij geleerd hebben ook thuis 
te integreren in de dagelijkse spelbezigheden met hun kinderen. 
Het project “Samen Spelen@Home” wordt dan ook ingezet om 
deze ouders daarin te ondersteunen. Een PIO of vrijwilliger gaat 
de ouder voor maximaal 6 weken ondersteunen, zodat deze 
ouders handvaten krijgen in hun dagelijkse routine.

26
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OPGROEIEN
TOT 12 JAAR

2019

29

79 Huisbezoeken 
toeleiding peuteropvang/
kinderopvang

10  Ouder 
 Ontmoetings
  momenten
 (OOM)

4  Cyclussen van 6 
bijeenkomsten 
Samen Spelen

“

”

“Het voelt net alsof ik de loterij 
heb gewonnen!” 

Een moeder wanneer PIO op huisbezoek 
komt om het project Taalestafette uit te 
leggen

Quotes van…

110  Bijeenkomsten
 Samen Praten
 Samen Spelen

80  Bijeenkomsten  
Spelen met taal

“Tijdens de start ben ik enthousiast begonnen aan het project. 
Ik had na de kennismaking gelijk een goed gevoel. Het contact 
was spontaan en fijn. Bij de eerste keren taalestafette merkte 
ik dat hij nog moest wennen en nog een beetje stil was. Nadat 
ik een aantal keren geweest was, merkte ik dat hij steeds en-

thousiaster werd en vrolijker. Zijn moeder vertelde dat hij elke 
donderdag als hij wakker wordt, zo blij is dat ik kom. Ik merk 

dat hij heel erg vooruit gaat. Met name zijn woordenschat ver-
rast mij enorm. Hij is niet meer stil of verlegen.”

Professional
In Opleiding (PIO)

“De juf had in een oudergesprek aangegeven 
dat hij vooruit is gegaan in de Nederlandse taal 
en dat zijn woordenschat is uitgebreid.” 

“Moeder is heel positief. Ze merkt dat 
haar dochter lekker in haar vel zit (thuis 
en op school). Ze gaat met plezier naar 

school toe. Mede door de bijdrage die 
Ann levert tijdens de taalestafette is de 
Nederlandse taal verbeterd en voelt ze 

zich zeker genoeg om in het Nederlands 
met haar klasgenootjes te praten.”

Leerkracht

178
OPSTAP/VVE-THUIS:

BIJEENKOMSTEN

WEERBAARHEID: 
17 PREVENTIEVE EN 4 CURATIEVE 
ARRANGEMENTEN
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Vanuit het jongerenwerk van Punt Welzijn wordt
preventief contact gelegd met jongeren om ze 
vroegtijdig te ondersteunen bij vragen en/of proble
men die ze hebben. Verder stimuleren en onder
steunen de jongerenwerkers jongeren om zichzelf te 
ontwikkelen. Dit doen ze door het organiseren van 
laagdrempelige activiteiten gericht op talentontwik
keling, empowerment, ontmoeting en ontspanning. 
Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats in een 
van de jongerencentra of op school.

Opgroeien
Jongeren

Jongeren helpen  
bij het ontdekken van 

hun eigen kracht.

Terugblik 2019
In 2019 heeft het jongerenwerk zich meer gericht op de samen-
werking met netwerkpartners. Hierdoor hebben onder andere de 
volgende activiteiten plaatsgevonden: Proosten op de Pubertijd, 
Vuurwerk voorlichting, Op weg naar de brugklas, Project Old 
Skool, Kindercongres “gelijke kansen voor alle kinderen”, De 
Kunstbende, Maak het verschil voor een kind en Digitaal plat-
form armoede. 

Sportpark St. Louis
Het jongerenwerk organiseert samen met een combinatiefunctio-
naris activiteiten om jeugd (10 – 14 jaar) kennis te laten maken 
met verschillende vormen van ‘sportief’ je vrije tijd besteden. 
Sport, spel, bewegen, positieve gezondheid en zelf verantwoor-
delijkheid nemen om je vrije tijd op een sportieve en sociale 
manier in te vullen, staan hierbij centraal. Ook voor jongeren  
tussen 14 en 18 jaar wordt sport en spel aangeboden. 
 
Speaking Minds
Met dit jongerenparticipatie project hebben in 2019 39 leerlingen 
van MBO het Gilde onder begeleiding van het jongerenwerk 
een maatschappelijke bijdrage geleverd door mee te denken en 
adviseren over armoede(beleid). Zowel de leerlingen, het Gilde 
als de gemeente Weert hebben dit als waardevolle trajecten 
ervaren. In 2019 is naar aanleiding van dit project een subsidie 
toegekend voor de realisatie van een digitaal platform.

CONNECT
In januari 2019 zijn we op vraag van Het Kwadrant een na-
schoolse activiteit gaan organiseren voor leerlingen van het 
VMBO. Jongeren krijgen hiermee de kans elkaar te ontmoeten 
na schooltijd. Het blijkt daarnaast een goed middel te zijn om 
als jongerenwerker de school en haar leerlingen beter te leren 
kennen. 

Coaching2Gether
In 2019 is er in samenwerking met de Philips van Horne een 
pilot opgezet om jongeren in de bovenbouw HAVO te gaan 
opleiden, begeleiden en faciliteren om aan de slag te gaan als 
vrijwillige coach voor een brugklasleerling. Daarnaast is er in 
2019 extra aandacht geweest voor de deskundigheidsbevorde-
ring van de coaches. Dit is gedaan d.m.v. themabijeenkomsten 
en intervisies in kleinere groepen.

Kamers met Uitzicht
Er zijn 20 aanmeldingen van jongeren binnengekomen, waarvan 
er 7 konden worden gehuisvest door onze partner Wonen Lim-
burg. In 2019 zijn 2 jongeren succesvol uitgestroomd. Een van 
deze jongere wil graag als vrijwilliger betrokken blijven bij het 
project.  

Doorkijkje 2020
Inlopen
Het aantal activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 10 – 14 
en 14 - 18 jaar willen we meer gelijk trekken. Dit betekent dat 
we ernaar streven om minimaal 5 activiteiten voor 10 – 14 jaar 
te realiseren en 5 activiteiten voor 14 – 18 jaar. 
De ouderbetrokkenheid willen we vergroten door minimaal 3x 
een activiteit te organiseren waarbij ouders een rol hebben. Ook 
streven we naar meer HangOutCards in omloop. Omdat deze 
HangOutCards via ouders aangevraagd moeten worden, kan het 
jongerenwerk ouders meer betrekken en op de hoogte houden.

Behoeften
We gaan een behoefteonderzoek doen bij minimaal 100 jongeren 
in de leeftijd van 10 – 14 jaar en 100 in de leeftijd 14 – 18 
jaar. Zo spelen we beter in op de behoeften en kunnen hierdoor 
activiteiten aantrekkelijker maken, wat ertoe leidt dat we meer 
jongeren structureel in beeld hebben. Ook gaan we specifiek 
onderzoek doen naar de behoeften van 16+ jongeren, omdat zij 
in 2019 steeds meer buiten beeld raakten.
 
Tevens willen we nog meer jongerengroepen ondersteunen die 
zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van activiteiten 
en streven we naar maatwerk ondersteuning voor individuele 
jongeren.

Social media is een middel om inzicht te krijgen in waar de jeugd 
zich op dit moment mee bezig houdt. De dikke 500 volgers die 
we op Instagram hebben, willen we uitbreiden naar minimaal 
580 volgers aan het eind van 2020.

30
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OPGROEIEN
JONGERENWERK

2019

33

5 ACTIVITEITEN
GESTART MET GEMIDDELD
13 DEELNEMERS

PROPUNT
EN CONNECT
51 NASCHOOLSE
ACTIVITEITEN
MET GEMIDDELD
12 DEELNEMERS

W-Xplore
(begeleiding jongeren 
praktijkonderwijs)
25 activiteiten met
gemiddeld 3 jongeren

354 INLOOPMOMENTEN  
IN JONGERENCENTRA MET GEMIDDELD 
13 DEELNEMERS

19 JONGEREN
 HEBBEN ZICH AANGEMELD
 BIJ COACHING2GETHER

“

”

“Ik woon op Keent in een best klein huis voor 
al mijn broers en zussen en heb geen eigen 

kamer. Ik vind geen rust thuis, waardoor het 
thuis niet altijd even goed gaat. Daarom doe ik 
zoveel mogelijk mee met Propunt en ben ik al-
tijd bij de HangOut als hij open is. Ik krijg dan 

rust in m’n hoofd.”

Quotes van…

Jongeren: 

“Ik zag erg op tegen een nieuwe 
school. Ik werd op mijn vorige 
school maar ook op verenigingen 
vaker gepest. Daardoor ging ik na 
school altijd op mijn kamer ga-
men. Mam en de jongerenwerker 
hebben me overgehaald om mee 
te doen aan Propunt.” 

Een mooi voorbeeld van samenwerken om jongeren 
een zinvolle vrije tijd te bieden is ‘HangOut St. Louis’. 

In de voormalige kantine van Wilhelmina ’08 op 
Sportpark St. Louis aan de Limburglaan kunnen jon
geren elkaar tweemaal per week treffen. “Jongeren 

hadden behoefte om met elkaar te bewegen op 
een centrale plek in Weert. Na een eentweetje met 

de voorzitter van Wilhelmina ’08, gemeente Weert 
en Punt Welzijn konden wij snel aan de slag” vertelt 

jongerenwerk Joran Bijl. Op de voetbalvelden, het 
basketbalveld en de atletiekbaan kunnen we super 

veel sport, bewegen en spel aanbieden. Bij sport zijn 
er geen culturele regels maar spelregels. Dat verbindt 

mensen op een andere manier die heel goed werkt 
bij jongeren. Ze zijn dus niet alleen lekker sportief 
bezig, maar leren elkaar kennen en respecteren”.

“Jongerenwerker Sem ken ik nu al 6 
jaar, ja erg he hahaha. Ik kwam altijd 
naar jeugdinloop Njoy waar hij ook 
werkt. Op mijn vorige school kon ik 
lastig vrienden maken en kreeg ook 
hulp van een coach van Punt Welzijn. 
Sem vertelde mij en m’n moeder over 
Propunt. Het is inderdaad erg tof. 
Ik voel me goed op school en vind 
het fijn dat ik nog altijd bij een 
jongerenwerker terecht kan.” 

7JONGEREN
GESTART MET TRAJECT
KAMERS MET UITZICHT

3TRAJECTEN
VAN 10 LESSEN: SPEAKING MINDS
MET GEMIDDELD 13 DEELNEMERS

80 ACTIVITEITEN
BIJ PHILLIPS VAN HORNE
EN KWADRANT MET GEMIDDELD
22 DEELNEMERS
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Het team van combinatiefunctionarissen stimuleert 
gezonde leefstijl, sport en bewegen. We ondersteunen 
en coördineren activiteiten en bieden een netwerk aan 
organisaties die gezond gedrag stimuleren.

Gezonde leefstijl

Gezonde leefstijl 
stimuleren, sport 

en beweging  
activeren.

Terugblik 2019
Een combinatiefunctionaris werkt in minimaal twee verschillende 
werkvelden, bijvoorbeeld op een school en in de wijk. Er zijn 
verschillende combinatiefunctionarissen met ieder een eigen 
aandachtsgebied: onderwijs, buurtsport, sportverenigingen, 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), beweegmakelaar, Urban 
Culture en Sport en een coördinator. In samenwerking met veel 
partners is gewerkt om, naast het stimuleren van bewegen, 
kennis over gezonde leefstijl steeds meer in het aanbod terug te 
laten komen.

Onderwijs (en kinderopvang)
In het onderwijs worden mooie stappen gemaakt om de leerlin-
gen zo goed mogelijk te stimuleren om dagelijks te bewegen. 
Hierin spelen de combinatiefunctionarissen een grote rol o.a. 
middels gymlessen, beweegtussendoortjes, actieve werkvor-
men en tussen-schools sportaanbod. Daarnaast probeert het 
onderwijs ook steeds meer te monitoren hoe het sport- en 
beweeggedrag van de leerlingen er uitziet, middels verschillende 
instrumenten. De combinatiefunctionarissen hebben hiervoor 
o.a. de MQ-scan geïmplementeerd en zijn bezig met het verder 
uitrollen van de “Route naar beweegplezier”. De vraag naar de 
inzet van combinatiefunctionarissen groeit jaarlijks. 

Vanuit het initiatief “BSO voor Iedereen” is in 2019 de combina-
tiefunctionaris (CF) BSO gestart. Deze CF organiseert dagelijks 
sport- en beweegactiviteiten voor de kinderen van verschillende 
BSO’s. De inzet wordt zowel door de kinderen als de pedago-
gisch medewerkers als zeer waardevol en plezierig ervaren. 

JOGG
De themacampagne “groente en fruit zet je tanden er in!” draait 
op volle toeren. De campagne slaat goed aan op de behoefte bij 
het onderwijs, kinderopvang en andere samenwerkingspartners. 
Daarnaast is het gelukt om de eerste gezonde sportkantines te 
realiseren. 

Beweegmakelaar
Het succes van de beweegmakelaar heeft ertoe geleid dat er 
een uitbreiding van uren is gerealiseerd in 2019. Met name ex-
tra inzet op beleidsmatig- en netwerkniveau is hierdoor moge-
lijk. We zien een forse toename in het aantal deelnemers (248 

in totaal in 2019, 126 in 2018) en het aantal beweegmaatjes 
(30 in 2019, 13 in 2018). 

Het naschoolse aanbod blijft druk bezocht en deelnemers geven 
aan zeer tevreden te zijn over het aanbod. Daarnaast is de 
RABO Urban Sport Tour zomer en winter edities wederom een 
succes met veel deelnemers. Tijdens de winteredities waren er 
gemiddeld meer dan 150 deelnemers per dag.

De inzet bij de Open Club werpt zijn vruchten af. De samenwer-
kende organisaties zien het nut en noodzaak in van het initiatief. 
Er zijn nieuwe speerpunten vastgesteld (communicatie en aan-
bod), waarin team gezonde leefstijl een nadrukkelijke bijdrage 
in levert. 

Doorkijkje 2020 
Het team blijft in ontwikkeling. Het invoeren van het gedach-
tegoed van Positieve gezondheid heeft meer vorm gekregen. 
Workshop en presentaties worden verzorgd en het gedachte-
goed leeft onder medewerkers. 

De behoefte om meer in te zetten voor andere doelgroepen 
krijgt ook steeds meer vorm. Inmiddels is het team in een 
vergevorderd stadium om een naschoolse activiteit te organi-
seren voor kinderen die ‘extra’ aandacht nodig hebben en niet 
kunnen landen binnen reguliere activiteiten. 

Er is ook een sterke behoefte om extra inzet voor volwasse-
nen te realiseren. Middels de inzet van HealthyLIFE (gecom-
bineerde leefstijl interventie) in Weert willen wij een bijdrage 
leveren aan het verbeteren en stimuleren van een gezonde 
leefstijl. 

Samen met het onderwijs wordt in 2020 meer focus gelegd 
op buitengymlessen en een kwaliteitsimpuls in het bewe-
gingsonderwijs voor kleuters. 
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“ Quotes van…

v

GEZONDE
LEEFSTIJL

2019
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150 
SPORTCLINICS 

MET 3300 DEELNEMERS,
(GEMIDDELD 22)

20 BEWEEGMAATJES
EN 10 VRIJWILLIGERS

235  SPORT NA SCHOOL ACTIVITEITEN 
MET 157 UNIEKE DEELNEMERS

15  SPORTVERENIGINGEN 
ZIJN ONDERSTEUND 
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Een mooi verhaal van een IB’er uit het onderwijs
i.s.m. de JOGG regisseur en beweegcoach: 

“Ik had voor de citotoetsen met de kinderen een doel gesteld 
dat ze wilden halen bij spelling. Dat hebben we gehaald. Op 
mijn vraag hoe het komt dat we dit doel hebben gehaald, 
gaven de kinderen aan dat het kwam omdat we met spelling 
ook wel eens beweegoefeningen doen. Ze vinden spelling 
leuker omdat ze erbij bewegen. De kinderen zijn dan meer 
gemotiveerd. Dus ik wil echt meer met bewegend leren hier 
op school!!!”

Het trotse verhaal over een 
allochtone vrouw met diabetes 

en overgewicht: 

Een van de deelnemers die nu zo’n 
4 maanden begeleid wordt, samen 

met een POH-er (Praktijk Onder-
steuner Huisarts) kwam vrij luste-

loos en moe naar het spreekuur. 
Zij had er niet veel vertrouwen 

meer in, maar bovenal, ze voelde 
zich slecht en somber. Ik heb haar 

meegenomen naar de wekelijkse 
Bewegen op Maat les en ze is 

samen met deze groep ook 1x per 
week gaan wandelen. Bovendien 

is ze aan de slag gegaan met een 
diëtiste. De resultaten zijn werke-
lijk verbluffend; 5 kilo afgevallen, 
suikerspiegel flink gedaald, waar-

door ze geen extra medicijnen 
meer hoeft te gebruiken, maar het 
allermooiste is dat ze weer straalt, 
van oor tot oor!!! Ze geniet weer, 

heeft zin in het leven en voelt 
zich heel goed. Wij ondersteunen 
haar, maar de beweging komt uit 

haarzelf…”

Deelnemer JOGG activiteit en
Beweegmakelaar:

248 MENSEN 
ZIJN BEGELEID DOOR DE  
BEWEEGMAKELAAR

      16 
SCHOLEN
MAKEN GEBRUIK VAN
‘PAKKET VAKLEERKRACHT’ 

MEER DAN:
10 EVENEMENTEN
TOTAAL 11.000 DEELNEMERS

36



3938

2019 

In 2019 hebben we er samen voor gezorgd dat kinderen een goede start maken, 

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

baar blijven, mantelzorgers hun ondersteuning kunnen volhouden, er betrokken 

vrijwilligers en sterke vrijwilligersorganisaties zijn, nieuwkomers deelnemen aan de 

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

Onze eigentijdse agogen, pedagogen, vrijwilligers, professionals in opleiding en vele 

samenwerkingspartners…BEDANKT voor jullie inzet!

Partners 2019

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

•  Algemeen Maatschappelijk Werk Mid-
den-Limburg

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

• Meditta
• Meerderweert
• Met GGZ
• Moskeeën
• Oranjefonds
• PSW
• Platform Gehandicapten Weert
• Phillips van Horne S.G.
• PoZob
• Provincie Limburg
• PSW
• Rick
• Samenfonds 0495
• Senioren verenigingen
• Sponsorwinkel
• Sportverenigingen
• Vrijwilligers
• Vrijwilligersorganisaties
• Zonnebloem Weert

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

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

goede samenwerking 
in 2019!
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samen in beweging

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

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

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




