
Samen het verschil maken
Punt Welzijn is een welzijnsorganisatie gericht op 
kinderen, jongeren, ouders, senioren, vrijwilligers 
(organisaties), mantelzorgers, buurtbewoners en 
nieuwkomers in Weert. Ook is Punt Welzijn er voor 
mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) in Ne-
derweert. De stichting stimuleert iedereen om in 
beweging te komen en het beste uit zichzelf en 
elkaar te halen door samen te werken. Doel is het 
creëren van een prettige samenleving voor nu en 
later.

Brede ondersteuning 
verenigingen
Bij Punt Welzijn hebben veel medewerkers 
te maken met verenigingen, bijvoorbeeld in 
ontmoetingscentra of bij het opzetten van 
samenwerking in een wijk. Verenigingen 
kunnen ook vragen hebben zoals: 'hoe vinden 
we nieuwe bestuursleden, hoe maken we een 
vrijwilligersbeleid of hoe zetten we een goed 
trainingsschema in elkaar?' Over ondersteuning bij 
dit soort vragen gaat dit artikel.  Met ‘verenigingen’ 
worden overigens alle vrijwilligersorganisaties, 
clubs en stichtingen bedoeld die (bijna) helemaal 
gerund worden door vrijwilligers. 

Korte vragen maar ook 
procesbegeleiding
Mariska Sanders vertelt graag over haar werk bij 
Punt Welzijn. “Verenigingsondersteuning bij ons is 
heel breed. Zo zijn er medewerkers gekoppeld aan 
een sportvereniging (combinatiefunctionarissen). 
Zij ondersteunen het bestuur bij hulpvragen, 
geven trainingen en denken mee met de club. 
Daarnaast zijn andere medewerkers er voor álle 
soorten verenigingen.” Zo denkt Punt Welzijn bij 
vragen over verzekeringen of communicatie  mee 
en adviseren ze ook. Maar zoekt een vereniging 
bijvoorbeeld helpende handjes voor een jubileum 
dan wordt verwezen naar de digitale sociale 
marktplaats én nemen ze contact op met bedrijven 
waarvan ze weten dat deze hun medewerkers wel 
eens een dagje vrijwilligerswerk laten doen. Mariska 
vult aan: “En er kan natuurlijk een uitdaging liggen 
waar een bestuur helemaal niet meer uitkomt. 

Dan zullen we een proces intensiever begeleiden.” 
Ook organiseert Punt Welzijn workshops voor 
vrijwilligers en bestuurders, zoals over het 
maken van een aantrekkelijk persbericht of over 
toekomstbestendig besturen.

Vrijwilligersbeleid onder de loep
Of Punt Welzijn wil meedenken over het 
vrijwilligersbeleid is een veelvoorkomende vraag 
en hiermee kwam ook Kindervakantiewerk (KVW) 
Stramproy bij Punt Welzijn terecht. Roel van Dael, 
voorzitter van KVW Stramproy, licht toe: “Wij 
hebben het welzijn van vrijwilligers en kinderen 
hoog in het vaandel staan. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen zich, ook in de toekomst, welkom en 
prettig voelt binnen onze stichting wilden wij een 
gedegen vrijwilligersbeleid opstellen.”  

Maatwerk
Omdat elke stichting een eigen structuur heeft, 
is maatwerk van belang. Roel vertelt: “Punt 
Welzijn heeft ons begeleid bij het vaststellen 
van relevante onderwerpen en de wijze waarop 
wij zo’n beleid binnen onze stichting kunnen 
implementeren. De begeleiding is maatwerk 
geworden doordat de medewerkers  zich steeds 
grondig hadden voorbereid en de moeite namen 
om onze stichting te leren kennen.” Inmiddels 
ligt er een vrijwilligersbeleid en Roel beveelt 
verenigingen van harte aan om eens met Punt 
Welzijn van gedachten te wisselen over het 
werken met, en het welzijn van hun vrijwilligers.
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En toen … corona
Op 12 maart moesten alle verenigingen per direct 
hun deuren sluiten vanwege de coronacrisis. 
Competities werden abrupt afgebroken of konden 
niet meer gestart worden en evenementen en 
activiteiten stonden stil. Punt Welzijn is na 
de eerste hectische weken verenigingen gaan 
benaderen. Carlijn Rekmans vertelt hierover: 
“We zochten via de telefoon of mail contact en 
je hoorde veel dat verenigingen bang zijn dat 
sponsoren het hoofd niet boven water kunnen 
houden in deze tijd. Maar ook kregen we vragen 
over hoe je als vereniging straks weer veilig opstart 
met mensen die extra kwetsbaar zijn. We hebben 
verenigingen geattendeerd op allerlei landelijke 
en gemeentelijke regelingen, meegedacht over 
mogelijkheden en gewezen op het noodfonds waar 
verenigingen recht op hebben.” 

Belang goede samenwerking
Een van de verenigingen die zijn ondersteund 
is Atletiek en Wandelsportvereniging Weert. 
Voorzitter Harry Peters vertelt dat, mede door 
de coronacrisis, het belang van een goede 
samenwerking met Punt Welzijn is benadrukt. 
Hij geeft aan dat combinatiefunctionaris Carlijn 
samen met een collega trainster een online 
trainingsschema heeft opgezet, waardoor atleten 
toch actief konden sporten.

Complimenten voor 
verenigingen
Vanaf 28 april mochten sportverenigingen weer 
open voor jeugd tot en met 18 jaar. Punt Welzijn 
heeft toen - uiteraard op gepaste afstand - 
bezoekjes gebracht om te kijken hoe de opstart 
verliep. Carlijn: ”Bij AV Weert is dit geleidelijk 
gegaan. Eerst kreeg elke groep 1 trainingsmoment. 
Na twee weken zijn de jeugdgroepen naar 
2 trainingen in de week gegaan. Complimenten 
trouwens hoe verenigingen dit allemaal oppakken 
en hoe goed iedereen rekening houdt met de 
1,5 meter!”

Benieuwd hoe Punt Welzijn 
jouw vereniging kan ondersteunen? 

Bel 0495-697900 of zie www.puntwelzijn.nl

samen in beweging

Op welk punt jij je op dit moment ook 
bevindt er is altijd één plek waar je 

terecht kunt om jezelf of anderen verder 
te brengen. Punt Welzijn!

Voor nu 
en later!

Samen in
beweging

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Talent ontwikkelen
Wij stimuleren en ondersteunen jongeren om hun 
talenten te ontwikkelen. En we motiveren jongeren het 
beste uit zichzelf te halen. Ook leggen we preventief 
contact met jongeren om vroegtijdig te ondersteunen bij 
vragen of problemen.

Nieuwe vrienden 
Tijdens onze activiteiten én in jongerencentra kunnen 
leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten. De perfecte kans 
voor jouw kind om nieuwe vrienden te maken! 

Steuntje in de rug
Wij zijn er voor kinderen die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Als ouder betrekken we jou bij het stimuleren 
van de ontwikkeling van je kind. Dit kan op het gebied 
van spel, taal, opvoeding en school. 

Aansprekende tips 
In samenwerking met diverse organisaties bieden wij 
ook ouder-ontmoetings- bijeenkomsten. We belichten 
opvoedthema’s en er is tijd om ervaringen uit te 
wisselen. Zo leer je van elkaar.

Jongeren
Kinderen 
en ouders

Zelfstandig blijven
Je bent wat ouder en wil het liefst zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. Via gesprekken of het 
deelnemen aan bijvoorbeeld de BoodschappenPlusBus 
ondersteunen wij jou hierbij.

Wat heb jij nodig?
Wil jij ook dat voorzieningen voor senioren op peil 
blijven?  Denk dan met ons mee! Zodat toekomstige 
voorzieningen passen bij de senior van nu en de 
toekomst. Hoeveel jij je inzet bepaal je zelf! 

Jij bent er voor een ander, wij voor jou
Zorgen voor een ander is mooi maar kan ook zwaar 
zijn. Wij  leren je graag kennen om kennis en ervaringen 
te delen en je te ondersteunen zodat je weer samen 
verder kan.  

Mantelzorg goed regelen
Of het nu gaat om geldzaken, wonen of de combinatie 
van mantelzorg met werk; wij wijzen je de weg in de 
wereld van wet & regelgeving en voorzieningen. Elke 
afspraak is gratis en kan bij je thuis plaatsvinden.

Senioren
Mantel-

zorg

Praktische coaching
Onze vrijwilligers begeleiden nieuwkomers een jaar lang 
bij praktische zaken zoals aanvragen van een uitkering, 
inschrijven bij scholen en instanties en zaken rondom 
huisvesting. 

Onderdeel van je nieuwe omgeving
We helpen ook bij participeren en integreren in de nieuwe 
omgeving. Sociale contacten opdoen, lid worden van een 
vereniging, kennismaken in de buurt. Samen bouwen we 
aan wederzijds begrip én een plek waar iedereen zich 
thuis kan voelen.

Thuis voelen in de buurt
Je wilt fijn wonen in een levendige buurt, iets organiseren, 
elkaar ontmoeten. Wij ondersteunen, bieden een luisterend 
oor, advies en een klankbord om je ideeën voor te leggen. 
Samen maken we van jouw buurt een ontmoetingspunt.

Ontmoeten
Nieuwe mensen ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie, een praatje of een activiteit? Loop eens binnen in 
wijkcentrum Keenter Hart, Buurtcentrum Moesel of het 
BeekCwartier. 

Nieuw-
komers

Meedoen
 (in de wijk)

Een sterk verenigingsleven
Heeft jouw vereniging vragen over verzekeringen, beleid 
of communicatie? Zijn er  vrijwilligers nodig, of steun 
om de vereniging toekomstbestendig te maken? Wij 
ondersteunen en leggen verbindingen. 

Passend vrijwilligerswerk
Wil jij je vrijwillig inzetten bij een organisatie of een 
buurtbewoner helpen? Bezoek dan onze digitale sociale 
marktplaats vol met advertenties, of ons spreekuur op 
dinsdagmiddag of donderdagochtend.

Actief aan de slag met leefstijl
Wij adviseren en ondersteunen over gezonde leefstijl 
en bewegen aan iedereen die hiermee aan de slag wil 
gaan. En motiveren jou graag om de beste versie van 
jezelf te worden. Je komt ons ook tegen bij beweegacti-
viteiten op en na school.

Sparrings- en adviespartner
Heb je ideeën om jouw buurt, school, kinderdagverblijf 
of organisatie in beweging te zetten? Dan zetten we 
onze kennis en brede netwerk in om je verder te helpen.

Punt Welzijn is een dienstverlenende welzijnsorganisatie 
gericht op kinderen, jongeren, ouders, senioren, 
vrijwilligers(organisaties), mantelzorgers, buurtbewoners 
en nieuwkomers in gemeente Weert. Ook is Punt Welzijn er 
voor mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) in gemeente 
Nederweert. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf 
en elkaar te halen. Met zijn allen kunnen we een prettige 
samenleving maken. We stimuleren mensen ook om in 
beweging te komen, letterlijk en figuurlijk, en werken aan 
bestendige veranderingen voor nu en later. 

Vrijwillige 
inzet

Gezonde
leefstijl

Harry Peters  met Carlijn Rekmans 

Roel van Dael met Mariska Sanders
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