
Op elk punt in je leven... is er een  
plek waar je terecht kunt om samen  
in beweging te komen. Punt 
Welzijn!  
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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. 
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Door gemeente Weert is beleid vastgesteld ter uitvoering van de wetten binnen het sociaal domein met de daarbij horende 

gewenste maatschappelijke effecten en doelstellingen (Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein). Hierop is de 

uitvoeringsovereenkomst 2021-2024 tussen gemeente Weert en Punt Welzijn gebaseerd.   

  

Punt Welzijn draagt via  uitvoering van gesubsidieerde activiteiten bij aan het bereiken van deze effecten en doelstellingen, 

met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid als basis. In dit werkprogramma, dat in onderling overleg tussen de 

gemeente en Punt Welzijn tot stand is gekomen, staan onze activiteiten per discipline beschreven. 

  

De visie van het sociaal domein is een samenleving die erop is gericht zoveel mogelijk de eigen mogelijkheden van inwoners 

en de gemeenschap te bevorderen en te benutten. Keuzes maken die bijdragen aan een gelukkig, gezond, veilig en 

participerend bestaan. Zowel voor de gemeenschap als mensen individueel. 

  

Deze visie sluit naadloos aan op onze visie die uitgaat van de kracht van de samenleving. Waarbij we inzetten op het 

beïnvloeden van sociale processen en structuren om het welzijn van individuen, groepen en organisaties te versterken. We 

stellen de mens centraal en focussen op dat wat wél kan. 

  

De kracht van onze organisatie is dat wij sterk lokaal verankerd zijn en veel kennis van de lokale situatie en het netwerk 
hebben. We kunnen snel handelen, hebben veel handelingsvrijheid en we komen met ideeën of andere oplossingen dan 
bijvoorbeeld zorgorganisaties.  
  
In 2020 is onze kracht door de coronacrisis nog meer zichtbaar geworden. We hebben in korte tijd onze dienstverlening 
aangepast aan dat wat speelt in de maatschappij. Onze uitgangspunten signaleren, activeren, aanjagen en in het bijzonder 
verbinden kwamen nadrukkelijk  naar voren. In 2021 blijven we wendbaar, flexibel en inspelen op vragen en behoeften die 
dan spelen.  
  
Wij werken vanuit drie logische éénheden waarin de disciplines zijn ondergebracht: 
- Team Samen leven; wijk, buurt en dorp, vrijwillige inzet, mantelzorg, accommodaties en nieuwkomers. 
- Team Opgroeien; jeugd 0-12 en jongerenwerk. 
- Team Gezonde leefstijl; gezonde leefstijl. 
  
 

1 Vastgesteld door de gemeenteraad Weert, december 2019 
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Iedere discipline heeft een programmakaart uitgewerkt. Een programmakaart bestaat uit 5 onderwerpen: 
1. Introductie van het thema. 
2. Belangrijkste ‘trends & ontwikkelingen’ die impact hebben op onze werkzaamheden en/of ambities. 
3. In de kolom ‘wat gaan we hiervoor doen?’ beschrijven we hoe we omgaan met de trend en/of ontwikkeling. 
4. De afgesproken indicatoren staan onder het kopje ‘Tellen & vertellen’. 
5. Het overzicht van de belangrijkste doelstellingen staan op de eerste rij beschreven en per doelstelling. Daaronder zijn de      
    kernactiviteiten geplaatst waarvan men van denkt dat deze de meeste impact hebben. 
  
! De programmakaarten geven geen inzicht in de omvang van de dienstverlening en tonen geen details over de uitvoering. Onder 
veel onderdelen van de dienstverlening van Punt Welzijn liggen aparte (deel)beleidsnotities, actieplannen of andere specifieke 
afspraken met de gemeente ten grondslag. Informatie hierover is apart op te vragen. 
  
In onderstaande tabel staan alle dimensies beschreven van Positieve gezondheid. Voorgaande jaren hebben we per 
programmakaart de drie belangrijkste dimensies benoemd. Dit jaar doen we dat niet omdat we juist vanuit een zo breed mogelijke 
benadering mensen willen uitdagen om bij te dragen naar vermogen, eigen regie te voeren en te kijken naar wat wel kan.  
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1. Toenemende eenzaamheid 

2. Mensen wonen langer thuis en er wordt een groter beroep 

gedaan op de omgeving. 

3. Meer diversiteit in de wijk door huisvesting statushouders en 

extramuralisering waardoor de complexiteit in de wijk groter 

wordt. Hierdoor staat de sociale cohesie onder druk (met 

name in specifieke wijken). Kloof wordt groter ondanks 

investering. 

4. Aantal vrijwilligers neemt af waardoor het vrijwilligerswerk 

veel op dezelfde schouders terecht komt. 

5. Vrijwilligersorganisaties zijn steeds meer genoodzaakt tot 

samenwerken.  

6. Er wordt steeds vaker een appél gedaan op (vrijwilligers-) 

organisaties om maatschappelijke vraagstukken op te lossen  

7. Vraag naar vrijwillige inzet wordt steeds groter maar komt 

tegelijkertijd onder druk te staan doordat we langer moeten 

werken, zorgen voor elkaar en een leven lang leren. 

8. Digitale tools om samenleving te verbinden. 

1. Initiatieven m.b.t. eenzaamheid verbinden en aandacht 

vragen voor verduurzaming van deze initiatieven.    

2. Signaleren en stimuleren van burgerbetrokkenheid met 

speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.  

3. Bewoners en vrijwilligersorganisaties bewust maken van 

diversiteit in de wijk en hoe hiermee om te gaan. Verbinden 

van partijen om sociale cohesie te bevorderen. Impact van 

onze inzet zal de kloof mogelijk beheersen maar niet 

verkleinen. 

4. Benaderen en stimuleren om naar vermogen meer te 

betekenen voor zichzelf en andere inwoners. 

5. Bewustmaken dat samenwerking noodzakelijk is, vrijwilligers-

organisaties verbinden en ondersteunen veranderprocessen.  

6. Versterken en ondersteunen veranderprocessen bij 

maatschappelijk betrokken(vrijwilligers)organisaties. 

7. Campagne voeren voor waarderen en werven van 

vrijwilligers. 

8. Aansluiten op digitale tools en behoefte in de samenleving. 

 
Team Meedoen zet zich in om de betrokkenheid van inwoners, vrijwilligersorganisaties en 
burgerinitiatieven te stimuleren. Met als resultaat dat de leefbaarheid wordt vergroot, mensen meer 
naar elkaar omkijken, naar vermogen meedoen en Weert sterke vrijwilligersorganisaties kent. Wij 
stimuleren dat mensen participeren. We zetten in op respect, acceptatie en inclusie. 
  
Wij doen dit door er proactief te zijn en ondersteunings- en veranderprocessen te ondersteunen. 
We versterken sociale infrastructuur in buurt en wijk. We ondersteunen en stimuleren 
inwonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties en verbinden leef -en systeemwereld. 
Wij hebben extra aandacht voor de steeds complexer wordende samenleving.  
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Aantal nieuwe vrijwilligers   Aantal verenigingsbezoeken    Foto’s, Quotes en artikel 
Aantal ondersteuningsvragen    Evaluaties (digitale platformen)   Aantal matches vraag en aanbod 
Cijfers gerelateerd aan de inhoud   Aantal wervingsacties    Netwerkoverleggen 
 
Aantal advertenties geplaats op de sociale marktplaats 
Aantal mensen in kwetsbare situaties toe geleid naar vrijwilligerswerk 
Aantal deelnemers per activiteit/project (BuurTerras, vrijwilligersteam, BoodschappenPlusBus e.d.) 

1. Bevorderen 
van de 
leefbaarheid 
en de sociale 
cohesie. 

 2. Versterken 
van sociale 
netwerken in het 
bijzonder in 
“kwetsbare” 
buurten. 

 

3. Burgerinitia-
tieven 
aanjagen en 
ondersteunen. 

4. Verbinden 
van 
professionals, 
vrijwilligers en 
inwoners om te 
komen tot 
meer integrale 
oplossingen 

5. 
Ondersteunen 
van 
vrijwilligers-
organisaties  

6. Makelen van 
vraag en 
aanbod. 

7. Werven en 
binden van 
nieuwe 
vrijwilligers. 

8. Bestrijden 
en voorkomen 
van 
eenzaamheid. 

Deelnemen en 
ondersteunen  
collectief wijk- 
en dorpsoverleg 

Ondersteunen 
prioriteitswijken 
Groenewoud/ 
Biest, Keent/ 
Moesel, Boshoven 

Signaleren, 
aanjagen en 
ondersteunen 
van 
burgerinitiatieven 

Deelnemen aan 
netwerken 

Verenigings-
ondersteuning 
o.a. met inzet 
van netwerk-
partners 

Sociale Markt-
plaats digitaal en 
fysiek 

Campagne 
vrijwillige inzet 

Verbinden en 
verduurzamen 
van initiatieven  

BuurTerras Ondersteunen en 
begeleiden Huis 
van Weert incl. 
initiatieven 
Keenter Hart 

  Buurthulp Deskundigheidsb
evordering, info 
& advies voor 
vrijwilligersorga-
nisaties en 
vrijwilligers 

Vrijwilligersorga-
nisaties  
verbinden met 
partners en 
bedrijven, o.a. 
Beursvloer 

Waardering 
vrijwillige inzet 

Eenzaamheids-
waaier  

Present in prio-
riteitswijken 

Jeugd bewust 
maken van 
maatschappelijke 
vraagstukken 

    Ondersteunen 
(interne) vrijwil-
ligersgroepen 

Mensen in 
kwetsbare 
situaties toe- 
leiden naar 
vrijwilligerswerk 

Jeugd laten 
kennismaken 
met 
vrijwilligerswerk 

Eenzame 
inwoners 
stimuleren tot 
vrijwillige inzet 

        Verbinding 
leggen tussen 
vrijwilligers-
organisaties 

    Automaatje, 
Boodschappen-
PlusBus en 
eetpunten 

8 



 

1. Aantal potentiële mantelzorgers neemt af, 
waardoor druk toeneemt op mantelzorgers. 

2. Toename eenzaamheid onder mantelzorgers.  
3. Mensen moeten langer zelfstandig thuis 

blijven wonen, waardoor de druk op de 
mantelzorger groter wordt en kans op 
overbelasting toeneemt.  

4. Wordt steeds lastiger om respijtvrijwilligers 
te vinden/binden. 

5. Overbelasting door regeltaken neemt toe. 
Behoefte aan wegwijs maken in de wereld 
van zorg.  

6. Er is een groeiende behoefte aan 
respijtmogelijkheden (breder aanbod, 
maatwerk, meer diversiteit, betere 
toegankelijkheid). 

7. Het aantal personen met dementie zal de 
komende jaren fors toenemen.  

8. Tekorten in de zorg zijn steeds meer 
merkbaar voor de mantelzorger en 
zorgvrager. 

1. Zichtbaarheid vergroten/vraagverlegenheid verkleinen. Laten zien middels 
campagne dat mensen er niet alleen voor staan en ondersteuning kunnen 
krijgen vanuit Punt Welzijn. Buurthulp inzetten, waardoor mensen uit de buurt 
mantelzorgers ‘ontlasten’.   

2. Buurthulp, bijeenkomsten/lotgenotencontact, luisterend oor.  
3. Opstart project ‘Mijn huis op maat’; respijtmogelijkheden, 

domotica/technologie mogelijkheden onderzoeken /bespreken; in gesprek met 
mantelzorgers over balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor 
zichzelf. Deskundigheid/ signaalfunctie van (zorg)professionals vergroten.   

4. Extra inzetten op de werving (campagne) van (respijt) vrijwilligers om 
mantelzorgers in de thuissituatie te ontlasten.  

5. Middels mantelzorgmakelaar de mantelzorger ondersteunen in de 
mogelijkheden in de zorg en hen hier wegwijs in maken.  

6. Onderzoek onder mantelzorgers naar de behoefte op het gebied van 
respijtzorg en inventariseren waar hiaten zitten. 

7. Aanjagen en stimuleren van activiteiten voor (mantelzorgers van) mensen met 
dementie. Deskundigheid en ondersteuning vergroten bij mantelzorgers voor 
mensen met dementie, burgers, werkgevers/werknemers en 
vrijwilligersorganisaties.  

8. Mantelzorgers en hun omgeving vroegtijdig bereiken middels campagne om zo 
overbelasting te voorkomen. 

 

Mantelzorgers ondersteunen bij hun hulpvragen om op een prettige manier voor hun naaste te 

kunnen blijven zorgen. Dát is het doel van team Mantelzorg. Ook werven we nieuwe 

respijtvrijwilligers en voorkomen we uitval van mantelzorgers.  

Mantelzorg Punt Welzijn maakt mantelzorgers en hun omgeving bewust van het belang voor zichzelf 
te zorgen, zodat zij met plezier voor de ander kunnen blijven zorgen en overbelasting voorkomen 
wordt.  

9 



  
 1. Coachen en ondersteunen 

van nieuwkomers in het 

gebruikmaken van de 

aanwezige basisvoorzieningen 

en algemene voorzieningen. 

2. Ondersteunen van 

nieuwkomers om de stap 

naar hulp te zetten. 

3. Versterken van 

nieuwkomers met jonge 

gezinnen in een kwetsbare 

situaties. 

4. Stimuleren en activeren 

van nieuwkomers om deel te 

nemen aan de Weerter 

samenleving. 

Coaching trajecten (pip) volgens 

dimensies positieve gezondheid  

  

Coaching trajecten Ondersteuning jonge gezinnen Stimulering tot inburgering en 

deelname activiteiten t.b.v. 

integratie 

Spreekuur     Samen Proeven Samen Buurten 

Gezinshereniging i.s.m juridisch 

loket 

      

Taalbegeleiding       

1. Mantelzorgers 

ondersteunen bij concrete 

vragen (informatie, advies en 

hulp). 

2. Ondersteunen van 

mantelzorgers om uitval te 

voorkomen middels 

preventieve inzet. 

3. Nieuwe zorgvrijwilligers 

werven en ondersteunen. 

4. Afstemmen vraag en 

aanbod respijtzorg. 

Individuele ondersteuning Cursus mantelzorg in balans Respijtmaatjes  Respijtwijzer 

Nieuwsbrief Outreachend werken Dementiemaatjes    

Ontmoetingsbijeenkomsten Respijt- en dementiemaatjes Wervingscampagne   

Spreekuren op locatie PR campagne     

Werk en mantelzorg Week van de Mantelzorg     

1 loket voor ondersteuning van 

mantelzorgers 

Waardering     

Themabijeenkomsten  Kerngroep mantelzorg     

  Bewustwording ketenpartners     

  Aandacht, waardering en 

lotgenotencontact voor jonge 

mantelzorgers 

    

Aantal ondersteuningsvragen (lang- en kortdurend) uitgesplitst op onderwerp 

Aantal ontvangers nieuwsbrief 

Aantal gebruikers waardering 

Mondelinge evaluatie vindt 2 x per jaar plaats 

Jaarlijks mondelinge en schriftelijke verantwoording  

Schriftelijke evaluatie deelnemers cursussen/bijeenkomsten 

Alle mantelzorgers die in 2021 gebruik hebben gemaakt van de ondersteuning worden bevraagd over het 

resultaat m.b.t. het besproken onderwerp 
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1. De huidige nieuwkomers verblijven al langere tijd in het AZC elders 

in het land. Dit resulteert in frustratie i.v.m. verhuizing naar andere 

plek, afscheid nemen van gemaakte vrienden, wachten op 

gezinshereniging en andere psychische problematieken, waarbij 

hulpverlening nodig is. 

2. De taakstelling voor dit jaar is verdubbeld en er zijn minder 

vrijwilligers beschikbaar.  

3. Meer instanties hebben aanbod voor nieuwkomers op 1 of meerdere 

levensdomeinen, waarbij een goede afstemming nog ontbreekt.  

4. De nieuwe wet is met ½ jaar uitgesteld waardoor er meer 

nieuwkomers onder de huidige (niet goed functionerende) wetgeving 

vallen. De pilot brede pip wordt in 2021 wel weer opgepakt. 

5. Er is een nieuw geldplan ontwikkeld door het Nibud voor 

statushouders, omdat het financiële stelsel voor statushouders zeer 

moeilijk te begrijpen is.  

1. Signaleren en hulp aanbieden zo licht als kan en zo 

zwaar als nodig of doorverwijzen. 

2. Wervingsplan starten in samenwerking met partners. 

Taken meer opknippen en meer inzetten op kwaliteit 

en talent van vrijwilligers waardoor ureninzet en 

belastbaarheid behapbaar zijn. 

3. Samenwerking en afstemming met instanties zoals 

Wonen Limburg, hulpverlening, Werk.Kom. 

4. Vinger aan de pols houden en continu afstemmen met 

gemeente. Participeren in de pilot brede intake en pip. 

5. Extra aandacht en inzet op gebied van financiële 

zelfredzaamheid door middel van samenwerking met 

‘thuisadministratie’, die ondersteuning biedt middels 

het geldplan van het Nibud. 

 

Onder het thema Nieuwkomers ondersteunt en coacht Punt Welzijn nieuwkomers op weg naar 

zelfredzaamheid en integratie in de buurt.  

Daarnaast activeren we burgers om nieuwkomers bij initiatieven te betrekken en stimuleren we 
nieuwkomers om hieraan mee te doen. Zo kunnen zij zelfstandig of met behulp van hun eigen 
netwerk deelnemen aan de Weerter samenleving.  
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 1. Coachen en ondersteunen 

van nieuwkomers in het 

gebruikmaken van de 

aanwezige basisvoorzieningen 

en algemene voorzieningen. 

2. Ondersteunen van 

nieuwkomers om de stap 

naar hulp te zetten. 

3. Versterken van 

nieuwkomers met jonge 

gezinnen in een kwetsbare 

situaties. 

4. Stimuleren en activeren 

van nieuwkomers om deel te 

nemen aan de Weerter 

samenleving. 

Coaching trajecten (pip) volgens 

dimensies positieve gezondheid  

  

Coaching trajecten Ondersteuning jonge gezinnen Stimulering tot inburgering en 

deelname activiteiten t.b.v. 

integratie 

Spreekuur     Samen Proeven Samen Buurten 

Gezinshereniging i.s.m juridisch 

loket 

      

Taalbegeleiding       

Aantal  ‘opgestartte’ coachingstrajecten 
Aantal ‘uitstroom’ coachingstrajecten  
Aantal huisbezoeken bij jonge gezinnen (opvoedondersteuning) 
Aantal ondersteuningsvragen bij opvoeding  
Aantal nieuwkomers met taalbegeleiding  
Aantal ondersteuningsvragen in spreekuur 
Aantal gezinsherenigingsaanvragen 
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1. Accommodaties zijn in 2020 enorm getroffen door de maatregelen om 

verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. We verwachten tot 

het derde kwartaal 2021 hier nog last van te hebben.   

2. Er is behoefte aan fysieke ruimte bij partners, inwoners en organisaties 

om met elkaar te werken aan de samenredzame maatschappij, waarbij 

de sociale cohesie wordt bevorderd en versterkt.  

3. Om zelfredzaamheid en burgerkracht te stimuleren dient het 

‘eigenaarschap’ van de organisatie van activiteiten vanuit de 

samenleving te ontstaan waar mogelijk. 

1. Wijzigen onze dienstverlening steeds aan, aan de 

geldende richtlijnen en acteren op de tekorten 

(horeca opbrengsten en verhuurinkomsten) die door 

de maatregelen ontstaan.  

2. In 2021 zal gewerkt worden aan het implementeren 

van het concept ‘Huis van Weert’ waarbij we samen 

met partijen regie-  verantwoordelijkheid en 

eigenaarschap delen (zie thema Meedoen). 

3. Buurtcentrum Moesel zal worden overgedragen. 

 

Punt Welzijn exploiteert verschillende accommodaties. Hier hebben inwoners de gelegenheid om te 

ontmoeten, om zinvolle relaties op te bouwen en om samen activiteiten te organiseren. De 

accommodaties hebben tevens een inloopfunctie en geven de inwoners een zinvolle 

vrijetijdsbesteding. 
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1. Exploiteren 

accommodaties MFA 

Keenter Hart en 

BeekCwartier. 

2. Ondersteunen van 

vrijwilligers. 

3. Bieden van centrale 

ontmoetingsplaatsen 

in de wijk waar 

burgers elkaar 

ontmoeten en 

bijdraagt aan een 

zinvolle daginvulling.  

Exploiteren MFA Keenter 

Hart en BeekCwartier 

Ondersteunen 

vrijwilligers(groepen)  

Faciliteren activiteiten in 

accommodaties 

Overdragen exploitatie van 

Buurtcentrum Moesel 

    

Bezettingsgraad van de accommodaties 
Aantal activiteiten en deelnemers 
Artikelen over de activiteiten die in de accommodaties plaatsvinden 
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1. Door coronamaatregelen moeten de 

ouderactiviteiten op een andere manier 

aangeboden worden. 

2. Door corona ervaren ouders meer druk; kinderen 

moeten vaker thuisblijven van school; ouders 

moeten hun kinderen ondersteunen bij huiswerk. 

3. Leesvaardigheid onder de jeugd neemt af. 

4. Kinderen zitten meer in een digitale wereld, 

waardoor het echte spelen afneemt. Kinderen 

leren hierdoor onvoldoende hoe ze sociale 

contacten met leeftijdgenootjes kunnen aangaan 

en onderhouden. 

5. Kinderen (en ouders) ervaren gevoelens van 

angst, verdriet en onzekerheid door corona. 

6. Toename van armoede in gezinnen o.a. als gevolg 

van werkeloosheid door corona.   

7. Door Talent 2 school wijzigt de structuur van 

taalondersteuning in Weert. 

1. Aanbieden van digitale ouderbijeenkomsten, plannen “voordeur- 

bezoeken” en onderhouden individueel contact (beeldbellen) met ouders. 

2. Ouders ondersteunen in opvoedvragen, geven tips en adviezen en zijn 

alert op signalen van kindermishandeling. 

3. Activiteiten bieden om ouders te leren hoe zij hun kind kunnen 

begeleiden bij taalontwikkeling. Vraag om dit aanbod uit te breiden naar 

hogere leeftijdscategorieën wordt onderzocht. Inzet van vrijwilligers en 

begeleiding van vrijwilligers op leesvaardigheid.    

4. Ouders vaardigheden aanleren om samen met hun kind te spelen en 

gesprekken aan te gaan. En besteden extra aandacht aan onderwerpen 

als mediawijsheid. 

5. Aandacht voor de invloed van corona op het dagdagelijks leven. Voor 

kinderen vanaf groep 7 is er jongerencoaching. 

6. Zijn alert op signalen van armoede,  informeren en adviseren gezinnen. 

Medewerkers ondersteunen ouders bij het vragen om hulp en zijn 

intermediair voor Jeugdfonds sport en cultuur. 

7. Onderzoeken van en inspelen op de behoeften en mogelijkheden die 

passen bij deze structuur wijziging.  

Ons team Opgroeiondersteuning 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 & 

lichte opvoedondersteuning. 

De impact van team opgroeiondersteuning is pro-actief en preventief van aard 
en het team werkt voor kinderen en hun ouders in een doorgaande lijn van 0-
12 jaar.  
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 1. Ondersteunen van ouders 

met lichte opvoedvragen. 

2. Stimuleren en activeren 

van ouders om hun kinderen 

optimaal te ondersteunen in 

hun taal- en 

spelontwikkeling. 

3. Aanbieden van taal 

(ondersteunings)activiteiten 

aan kinderen om zich 

maximaal te ontwikkelen. 

4. Ondersteunen van 

vrijwilligers in gezinsgerichte 

activiteiten. 

Samen Praten Samen Spelen Opstap Spelen met Taal Gezin Gezien 

Gezin Gezien Voor- en Vroegschoolse 

Educatie Thuis 

Taalestafette   

Ouder Ontmoetings Momenten Samen spelen     

  Huisbezoeken     

Aantal huisbezoeken  
Aantal bijeenkomsten/activiteiten per project 
Aantal contacten met gezinnen waarvan een kind of kinderen een VVE indicatie hebben.           
Aantal deelnemers per bijeenkomst/activiteit 
Aantal kortdurende ondersteuningsvragen 
Aantal ondersteunde gezinnen 
Quotes van deelnemers, successtory, ervaringsverhaal van deelnemers 
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1. Meer polarisatie, grensoverschrijdend gedrag, 
sexting, alcohol & drugsgebruik onder jongeren.  

2. Corona maatregelen hebben invloed op de 
mentale veerkracht, jongeren melden zich vaker 
bij hulpverlenende instanties.  

3. Corona maatregelen hebben invloed op 
eenzaamheid onder jongeren. Steeds meer 
jongeren geven in wetenschappelijk onderzoek 
aan zich eenzaam te voelen.  

4. Meer hangjeugd in de openbare ruimte, meer 
gemelde overlast. Netwerk doet een groter beroep 
op het jongerenwerk. 

5. Toename van de vraag om jongerencoaching. 
6. Jongeren gaan steeds minder fysiek het gesprek 

met elkaar aan om allerlei moeilijke onderwerpen 
te bespreken. 

7. Netwerk vraagt steeds meer om de inzet van het 
jongerenwerk. 

8. Jongeren van 18-23 jaar zijn onvoldoende in 
beeld. 

9. Thema radicalisering is zeer actueel. 
10. Weert is voornemens een Cruyfcourt te realiseren. 

1. Thematisch werken, jongeren op een laagdrempelige wijze voorlichten in 
samenwerking met expertise van ketenpartners. 

2. Vroegtijdige signalering is meer dan ooit van belang. Actief contact met 
jongeren aangaan en onderhouden over de effecten van de 
coronamaatregelen en de consequenties op hun mentale welbevinden. 
Eigen aanbod is aangepast aan RIVM richtlijnen en de jongerenwerker is 
meer digitaal aanwezig. 

3. Er wordt een projectplan ontwikkeld om een aanbod te realiseren 
rondom het thema eenzaamheid. 

4. Meer straatcontacten met jeugd door actieve ambulante inzet. Verhoging 
van contactmomenten met netwerkpartners. 

5. Uitbreiden project jongerencoaching. 
6. Ontwikkelen van aanbod zodat jongeren in hun sociale vaardigheden 

versterkt worden. 
7. Korte lijnen met netwerkpartners m.b.t. afspraken over gezamenlijke 

inzet en aanbod. 
8. Contact met 18+ jongerengroep en ketenpartners om 

ondersteuningsvragen in beeld te krijgen.  
9. Jongerenwerk heeft een signalerende, informerende en ondersteunende 

rol in samenwerking met partners op het gebied van polarisering. 
Voorbeeldfunctie naar jongeren. 

10. Ontwikkelingen volgen en daar zijn waar dat nodig is.  

De impact van jongerenwerk is preventief van aard. Het jongerenwerk heeft een positief 
effect op de ontwikkeling van jongeren. Jongerenwerkers helpen jongeren bij het vinden van 
hun eigen kracht en ondersteunen ze bij het vinden van een zinvolle tijdsbesteding. Jongeren 
in kwetsbare situaties worden vroegtijdig opgespoord en ondersteund. 

De jongerenwerker is daar waar hij/zij nodig is en heeft de handen vrij om actief in te spelen 
op vragen en behoeften. Enerzijds als spin in het web, in het netwerk rondom jongeren, 
anderzijds in direct contact met jongeren, zowel on- als offline. Zij verbinden, activeren en 
signaleren aanbodmogelijkheden, zorgen en behoeften van jongeren en zorgen indien nodig 
voor een (warme) doorverwijzing. 
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 1. Ondersteunen van jongeren 

in een kwetsbare situatie 

2. Ondersteunen en coachen 

van jongeren bij het vinden 

van hun eigen kracht. 

3. Activeren van jongeren 

zich te ontwikkelen tot 

actieve en zelfredzame 

volwassenen. 

4. Ondersteunen van 

vrijwilligers in diverse 

jongerenwerkprojecten. 

Vindplaatsgericht jongerenwerk W-xplore  Speaking Minds Ondersteunen vrijwilligers van 

Online platform “Skere Tijden” 

Signaleerfunctie polarisering Jongerencoaching Kamers met Uitzicht Vrijwilligers Hang- out crew 

ondersteunen 

  ProPunt (praktijkonderwijs) Online platform “Skere Tijden” Ondersteunen vrijwillige 

jongerencoaches 

  HangOut St. Louis     

  Voorlichtingsbijeenkomsten     

Aantal bijeenkomsten/activiteiten per project 
Aantal gesprekken/onderwerp/doorverwijzing 
Aantal deelnemers per bijeenkomst/activiteit 
Aantal kortdurende ondersteuningsvragen Kamers met Uitzicht 
Aantal matches coaching 
Artikel over het jongerenwerk 
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1. Toename van inactieve burgers en overgewicht. Sport, bewegen en 
gezonde leefstijl wordt ingezet ter preventie en/of als medicijn voor 
chronische aandoeningen.  

2. Aandacht leefstijlthema’s neemt toe (naast beweging, voeding, 
welbevinden o.a. het thema slaap en beeldschermgebruik). 

3. Financiële drempel van structureel sport- en beweegaanbod is 
verhoogd en er is een afname van sterke verenigingen.  

4. Gezonde kind omgeving wordt steeds belangrijker, de rollen die 
verschillende partijen hierin pakken veranderen. Supermarkten 
zetten gezonde producten voor, scholen veranderen beleid e.d.  

5. Er is minder behoefte aan georganiseerde sport en je ziet dat 
sportaanbieders andere mogelijkheden aanbieden (bv. 24- uurs 
fitness en meer aanbod creëren op ruimere tijden). 

6. Kinderen zijn minder motorisch vaardig, hebben meer behoefte aan 
beleving, willen snel resultaat zien met weinig inspanning. 

7. Van landelijke naar lokale sportakkoorden.  
8. Landelijke aanpak overgewicht (Preventie akkoord) 
9. Nieuw gezondheidsbeleid (HealthyLIFE en Your Coach Next Door), 

verschuiving van gezondheidszorg naar preventie. 
10. Effecten Corona pandemie: toename inactiviteit, fysieke en 

mentale uitdagingen, uitwerkingen in aanbod: lastiger om fysiek te 
ontmoeten. 

1. Inactieve burgers worden laagdrempelig geactiveerd, 
verbonden en gestimuleerd om duurzaam te bewegen 
o.a. door inzet van beweegmakelaar en beweegcoaches.   

2. Zetten in op een positief gezonde leefomgeving.  
3. Werken aan toekomstbestendige verenigingen die een 

maatschappelijke rol vervullen.  
4. Realiseren van gymonderwijs in de buitenlucht, route 

naar be-weegplezier, van monitoren naar geschikt 
aanbod, inzet CF BSO.   

5. Stimuleren en ondersteunen van samenwerking tussen 
verschillende aanbieders zoals Open Clubs. 

6. Kindomgeving bewust maken van beweegplezier o.a. 
route naar beweegplezier.  

7. We ondersteunen het Weerter Sportakkoord.  
8. Uitvoeren van gecombineerde leefstijlinterventies i.s.m. 

diverse partners (healthyLIFE).  
9. Creëren en stimuleren netwerken waarin gezonde 

leefstijl wordt uitgedragen vanuit de visie van “Positieve 
Gezondheid”. 

10. Inspelen op huidige ontwikkelingen, aanbod meer 
digitaal aanbieden. Inwoners van Weert bewust maken 
van het belang van gezonde leefstijl.  

Team Gezonde Leefstijl stimuleert gezond gedrag, sport en bewegen. We signaleren, activeren, 

verbinden, ondersteunen, coördineren activiteiten en bieden een netwerk aan organisaties die 

gezonde leefstijl stimuleren. 

De impact van thema Gezonde Leefstijl is preventief van aard. Door de inzet van het thema 

bevorderen wij de gezondheid (op basis van de verschillende pijlers van positieve gezondheid). 
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In de resultaatrapportage zijn indicatoren uitgewerkt per onderdeel:  
‘Meer en kwalitatief goed bewegen’ ‘Betere gezondheid/voeding/leefstijl’ 
‘Voorkomen en verkleinen van motorische achterstanden’ 
‘Activeren en begeleiden van kwetsbare doelgroepen’ 
‘Meer vitale en maatschappelijke sportverenigingen’ 
‘Meer samenwerking met maatschappelijke partners’ 
Storystelling van deelnemer JOGG activiteit en Beweegmakelaar 

 1. Stimuleren van een 
goede gezondheid 
(mentaal en fysiek) 

2. Preventie en 
reductie van 
overgewicht 

3. Stimuleren 
van talentont-
wikkeling 

4. Preventie en 
reductie van 
onderwijsachter-
standen. 

5. Meer participatie aan 
sport, bewegen en 
cultuur 

6. Toekomstbesten-
dige sportvereni-
gingen 

Bewegingsonderwijs voor 
groep 1 t/m 8 

Signaleren, doorver-
wijzen, bespreekbaar 
maken, activeren 

“Route naar 
beweegplezier” 

MQ scan Stimuleren van sport- en 
beweegactiviteiten op en 
rondom school  

Realiseren “Gezonde 
Sportkantines” 

Beweegcoaches primair 
onderwijs 

Nationaal school-
ontbijt, EU-schoolfruit 

Beweegboekje en 
bewegend leren 

Kleutergym  Lekker Fit week Ondersteunen 
sportverenigingen  

Gezonde School vignet(ten) Gezonde School 
aanpak  

  Project welbevinden 
op school 

PR rondom Jeugdfonds sport 
en cultuur  

“Open Club” Weert-
Noord Verenigd! 

Een gezonde jeugd en een 
gezonde toekomst (JOGG)  

Your Coach Next Door  
  

  MRT Ondersteunen en aanjagen 
om sport en beweegmoge-
lijkheden te faciliteren in de 
openbare ruimte  

Doorstroom naar 
regulier sport- en 
beweegaanbod 
stimuleren o.a. clinics 

Sport en bewegen in de 
wijk: o.a. Urban Sport Tour, 
bewegen in openbare ruimte 

Leefstijl workshops   Stimuleren Daily 
Mile 

Ondersteunen Maatschap-
pelijke betrokkenheid van 
sportverenigingen 

Tussen- en  naschoolse 
activiteiten: o.a. Sport na 
School  

Campagne ivm 
groente en drinkwater 

    Inactieve mensen motiveren 
meer te bewegen 

  

Sport en Beweegacti-
viteiten tijdens BSO  

HealthyLIFE     Makelen behoefte/ vraag en 
aanbod 

  

Sport- en beweegaan-bod 
voor kwetsbare doelgroepen 
(o.a. Bewegen op Maat) 

      Activiteiten en evenemen-
ten: Dag van Sport & Bewe-
gen, Met Elkaar in Beweging 

  

Deelnemen aan netwerken 
o.a. Weert in Beweging  

      Sportaanbieders verbinden 
met BSO 

  

Weerbaarheidstrainingen           
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