
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programma netwerkconferentie | donderdag 30 juni 2022 

De Greswaren, Reuver | ruimte voor 300 Spillen uit de provincie 
 
08.30 - 09.15 Inloop en ontvangst 
09.15 - 09.40 Opening: welkomstwoord en inhoudelijke aftrap 

09.40 - 09.45 Mededelingen + verplaatsing 

09.45 - 11.15 Eerste ronde sessies/Spil-X-Talks 

11.15 - 11.30  Korte break, verplaatsing 

11.30 - 13.00  Tweede ronde sessies/Spil-X-Talks 

13.00 - 14.10  Netwerklunch en groepsfoto 

14.10 - 14.15 Verplaatsing 

14.15 - 15.45 Derde ronde sessies/Spil-X-Talks 

15.45 - 16.00  Borrel 
16.00 - 16.15 Inhoudelijke reflectie, resultaten en dankwoord 

16.15 - 17.30  Vervolg borrel 
 

 

Ronde 1: 09.45 uur – 11.15 uur  
 
1.01 Babbeltrucs, trap er niet in!  
Spreker: Har Timmermans - Wonen Limburg 
Veiligheid, buurtpreventie, ouderen.  
 
Tijdens deze sessie is er speciale aandacht voor ‘de babbeltruc’: hoe leer je situaties herkennen, hoe voorkom 
je dat je slachtoffer wordt, en als het toch gebeurt: hoe te handelen? 
 
Het doel van deze interactieve voorlichting is om mensen alerter en weerbaarder te maken. Wat kunnen o.a. 
senioren zelf doen om hun eigen omgeving veiliger te maken? Situaties uit de praktijk waarvan mensen 
aangifte hebben gedaan komen aan bod. Niet met als bedoeling om Spillen bang te maken, maar juist alert. 
Onderwerpen die tijdens de netwerkconferentie worden behandeld zijn digitale babbeltrucs, babbeltrucs aan 
huis en babbeltrucs op straat of aan de kassa. Hoe kun je als Spil bewoners informeren en voorlichten? 
Tijdens de sessie worden praktijkervaringen en herkenbare trucs gedeeld met ruimte voor input vanuit de zaal. 
 

1.02 Bewonersinitiatieven: wat gaat goed, wat kan beter?  
Sprekers: Ralph Tangelder en Freya Pijnenborg - VKKL 
Werken met vrijwilligers, wijk- en buurtnetwerken.  
 
VKKL behartigd de belangen van ruim 500 Limburgse bewonersinitiatieven. Tijdens evaluaties hoort VKKL 
veel over hoe bewoners de samenwerking met opbouwwerkers, ambtenaren en andere partners ervaren. Hoe 
kijken zij naar dit partnerschap? Aan de hand van casuïstiek gaat VKKL tijdens deze sessie graag met Spillen 
in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Een sessie vol tips en tops! 
 

 
 

Meer info over dé Limburgse community voor professionals en 
vrijwilligers binnen het sociale domein?  

www.spilindewijk.nl  ||  

http://www.spilindewijk.nl/
http://www.facebook.com/spilindewijk
https://www.linkedin.com/company/68705069/


1.03 Brandveiligheid, wat weet jij ervan?  
Spreker: Monique Leijssen-Verwijst - Veiligheidsregio Limburg-Noord 
Veiligheid, leefbaarheid. 
 
Tijdens deze sessie wordt de rugzak van de Spillen gevuld met informatie over brandveiligheid in en om huis. 
Denk aan informatie over rook- en CO-melders; de rookmelderplicht die vanaf 1 juni 2022 ingaat, maar ook 
antwoord op vragen als ‘Waar kunnen mensen terecht met vragen over rookmelders of brandveiligheid?’ en 
‘Wat kan team Brandveilig Leven betekenen voor Spillen als zij de wijk in gaan?’ 
 

1.04 Buurtpreventieteams: de ogen en oren in de wijk 

Spreker: Ronald Otten - Buurtpreventie Sittard-Geleen 
Wijk- en buurtnetwerken, buurtpreventie, leefbaarheid, veiligheid, werken met vrijwilligers, onderlinge 
samenwerking, samenwerking wijkteams en gemeente.  
 
Zichtbaar aanwezig in hun neon gele jassen en niet te missen: de buurtpreventieteams in de gemeente 
Sittard-Geleen die regelmatig een ronde maken door de wijk. De teams zijn een gezamenlijk initiatief van de 
gemeente en vrijwilligers, en vormen een aanspreekpunt voor buurtbewoners.  
 
De sessie tijdens de netwerkconferentie bestaat uit een gesprek over het nut en de noodzaak van de 
buurtpreventieteams, hoe ze goed kunnen functioneren, wat de meerwaarde is voor de leefbaarheid in de 
buurt en hoe ze in samenwerking met gemeente, handhaving en politie zorgen voor een sociale leefbare 
buurt. 
 

1.05 Communicatiecampagne “Kijk niet weg!” 
Sprekers: Imke Palmen en Marcel van den Broek - Gemeente Beesel 
Ondermijning, wijkaanpak, buurtpreventie, leefbaarheid.  
 
Hoe past een communicatiecampagne waar je inwoners probeert te motiveren een bijdrage te leveren aan 
veiligheid/voorkomen ondermijning binnen het grotere geheel van de regiodealprojecten Noord-
Limburg, onderdeel veiligheid?   
 
De kern van de communicatiecampagne “Kijk niet weg!” is de burger bewust maken van het belang en nut van 
het melden van verdachte of “bijzondere” situaties gerelateerd aan ondermijning. Burgers zien en “weten” 
samen enorm veel. Maar als dit niet gemeld wordt (op de juiste plekken), blijft het onbekend en kan er niet 
worden ingegrepen, terwijl ook de eigen veiligheid in het geding is. Deze sessie gaat over de inhoud van de 
bedachte campagne, maar biedt ook ruimte om samen na te denken hoe je (ook als Spil) burgers goed kan 
bereiken en campagnes goed kan laten landen rondom deze materie. Een interessante sessie voor veel 
Spillen, omdat de regiodeal in een groot deel van de provincie wordt uitgerold en iedereen er mee te maken 
kan krijgen. 
 

1.06 De psychiatrische patiënt als buurtbewoner (combi) 
Sprekers: Edda Heijting en Claudia Graat - Heijting Weerts Groep/Wonen Limburg 
Leefbaarheid, innovatieve initiatieven, eenzaamheid, overlast. 
 
Spillen komen in de wijk regelmatig mensen tegen met verward gedrag. Tijdens deze sessie wordt de kennis 
over en ervaring met deze doelgroep vergroot.  
 
In het eerste deel van de sessie presenteert Edda Heijting een onderzoek naar buurtbewoners met een 
psychose en het effect op de buurt. Hierbij gaat zij in op het verschil tussen mensen met psychische klachten 
en psychiatrische patiënten. Er is ruimte voor verdiepingsvragen en discussie.  
 
In het tweede deel van de sessie presenteert Wonen Limburg de wijze waarop zij willen omgaan met mensen 
met verward gedrag in de wijk. Psychiatrisch patiënten vertonen vaak verward gedrag dat een stempel drukt 
op het leven in de buurt. Voor de leefbaarheid van een buurt is het van belang dat dit gedrag zoveel  mogelijk 
past in de buurt en de buurt met dit gedrag kan omgaan. Ervaringsdeskundige Marcello van den Anker weet 
hoe het is om een bewoner te zijn met verward gedrag. Nu ondersteund hij bewoners met behulp van zijn 
ervaringen. De aanpak van Wonen Limburg met de inzet van Marcello kan een voorbeeld zijn voor Spillen die 
in hun wijk te maken hebben met dezelfde uitdaging. Een ervaringsdeskundige (her)kent immers de 
knelpunten van het leven in de gewone wereld, spreekt de taal van de patiënt en kan daardoor het vertrouwen 
winnen van de bewoner. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden gaan Spillen het gesprek met elkaar aan.  

 
 



1.07 Laagdrempelige hulp aan jongeren met psychische problemen 
Spreker: Debora op 't Eijnde - @ease 
Eenzaamheid in de wijk, werken met vrijwilligers, positieve gezondheid in relatie met veiligheid.  
 
@ease laat zien dat jongeren er niet alleen voor staan met hun problemen, maar dat er altijd een plek is waar 
ze terecht kunnen.  
 
Veel jongeren hebben te kampen met gevoelens zoals eenzaamheid, angst en depressie. Ondanks goede 
vormen van hulpverlening krijgt of vindt slechts een beperkt aantal van de jongeren met psychische klachten 
op tijd de juiste zorg. De drempel om hulp te vragen is voor een jongere vaak hoog. @ease wil verandering 
brengen in deze situatie en wil voorkomen dat jongeren te lang alleen rondlopen met hun problemen. Ze doen 
dit door een laagdrempelige plek te bieden waar jongeren zonder afspraak, gratis en anoniem naar binnen 
kunnen lopen. Alle jongeren kunnen hier met al hun vragen, klachten en problemen terecht. Ze vinden een 
luisterend oor bij de jonge vrijwilligers van @ease.  
 
Tijdens de sessie wordt vanuit het perspectief van de jongeren het verhaal van @ease verteld. De Spillen 
worden door middel van vragen en een quiz meegenomen in het brede verhaal van @ease. De noodzaak, het 
ontstaan, de aanpak, werkwijze én resultaten komen interactief aan bod.   
 

1.08 Onderzoek “Veerkracht in de Wijk” en Teams Bewonerskrachten (combi) 

Sprekers: Suzanne Mestrom en Linda Spaetgens – Gemeente Maastricht/Servatius 
Innovatieve initiatieven, leefbaarheid, samenwerking wijkteams en gemeente, veiligheid.  
 
Veerkracht in de wijk – interventies en samenwerkingen (45 minuten)  
Het rapport "Veerkracht in de wijk" is uitgevoerd door de gemeente Maastricht en de woningcorporaties. Het 
rapport brengt in beeld hoe het gesteld is met leefbaarheid, draagkracht en draaglast in de wijken van 
Maastricht met corporatiebezit. Wanneer draaglasten niet leiden tot een toename van overlast of een afname 
van de veiligheidsbeleving, is er sprake van een veerkrachtige buurt. Echter hebben niet alle wijken deze 
veerkracht om het toenemend aantal kwetsbare bewoners op te vangen. Het rapport geeft antwoord op de 
vraag welke interventies en samenwerkingen worden ingezet om een buurt veerkrachtiger te maken.  
 
Tijdens het eerste deel van de sessie komen deze interventies en samenwerkingen uitgebreid aan bod. 
Daarnaast worden er praktijkervaringen gedeeld in een interactieve vorm. 
 
Inzet van bewonerskrachten voor een leefbare en veilige wijk (45 minuten) 
Een wijk waar mensen prettig wonen met weinig overlast kenmerkt zich door balans tussen diverse factoren. 
De belangrijkste factor voor het welbevinden zijn de bewoners. Bewonerskrachten zijn bewoners uit de wijk 
die helpen de omgeving schoon en veilig te houden, door signaleren, activeren en coachen. Zij gaan samen 
met Servatius en Gemeente Maastricht het gesprek aan over hun leefbare wijk. Hoe organiseer je 
bewonerskrachten, welke samenwerking en welke samenhang is er?  
 
Aan de hand van ervaringen wordt er tijdens het tweede deel van de sessie kennis gedeeld omtrent dit thema. 

 

1.09 Operatie Hartslag 2.0 – van overlastplekken naar een leefbare buurt 
Sprekers: Leny Vaessen - Wonen Limburg 
Overlast: aanpak en preventie, wijkaanpak, buurtpreventie, veiligheid, innovatieve initiatieven.  
 
Tijdens deze sessie komt Leny Vaessen (Wonen Limburg) aan het woord over Operatie Hartslag 2.0: een 
aanpak tegen overlast waarbij een zerotolerancebeleid gevoerd wordt tegen de veroorzakers van allerlei 
vormen van overlast. Tijdens de sessie wordt dieper ingegaan op de manier waarop de overlast in en rondom 
de Saffierflat aan de Sittarderweg is aangepakt, en komt daarnaast de onderlinge samenwerking voor het tot 
stand komen van de gekozen aanpak ter sprake.  
 
De Saffierflat in Heerlen was een appartementencomplex van 36 studio’s waar jarenlang sprake was van 
drugsoverlast. Hier wordt sinds 2022 een zerotolerancebeleid gevoerd tegen asociaal gedrag en 
drugsoverlast. Ook zijn overlastveroorzakers uit deze flat op andere plekken ondergebracht. Onlangs werd 
bekend dat Wonen Limburg de flat heeft gekocht. De woningcorporatie wil appartementen in het complex 
opknappen en duurzamer maken. 
 
Inmiddels rolt de gemeente Heerlen de werkwijze van Operatie Hartslag 2.0 verder uit in de stad. Hierbij wordt 
overlast in en om wooncomplexen harder aangepakt, in combinatie met het verlenen van zorg. Daarnaast 
krijgen overlastplegers die dat nodig hebben ook zorg en psychische begeleiding.  
 
 



In lijn met Hartslag 2.0 heeft de gemeente  een convenant met alle woningcorporaties en 
huurdersverenigingen met sociale woningbouw ondertekend. Daarin worden zij nadrukkelijker 
medeverantwoordelijk voor zaken die in en om hun wooncomplexen gebeuren. Daaronder valt de aanpak van 
overlast en het duurzamer maken van woningen en de omgeving. 
 

1.10 Spil in de Keet 

Spreker: Harold van der Haar - Gemeente Nederweert 
Leefbaarheid, innovatieve initiatieven, samenwerking wijkteams en gemeente 
 
Uniek in z’n soort: leefbaarheidsregisseurs in Nederweert bezoeken dagelijks de diverse kernen in de 
Gemeente Nederweert met een mobiele keet. Hier ontvangen zij bewoners, maken een praatje, beantwoorden 
vragen en brengen bewoners in contact met de juiste instanties.  
 
De leefbaarheidsregisseurs van Gemeente Nederweert laten graag hun mobiele spreekuurlocatie zien, 
vertellen over de manier van werken met de keet en leggen uit hoe zo’n mobiel leefbaarheidsspreekuur in z’n 
werk gaat. Wat zijn de mogelijkheden en hoe zijn de ervaringen van de Spillen die met de keet werken en de 
bewoners die de keet bezoeken? Want niet alleen de leefbaarheidsregisseurs maken gebruik van deze keet, 
ook de lokale zorgorganisatie, woningcorporatie en GGZ maken frequent gebruik van deze laagdrempelige 
faciliteit. Ontdek ’t allemaal tijdens deze sessie!  
 

1.11 ’t Heerlens Heitje – innovatief beloningssysteem voor buurtklussen 
Spreker: Pieter Bonnema - Gemeente Heerlen 
Werken met vrijwilligers, leefbaarheid, innovatieve initiatieven.  
 
‘t Heerlens Heitje is de naam van het unieke Heerlens concept waarbij een inwoner wordt beloond voor het 
doen van klussen in zijn of haar buurt. Een inwoner draagt bij aan een fijnere buurt en krijgt daarvoor 
Heerlense Heitjes die hij of zij kan besteden bij Heerlense ondernemers. 
 
De munt werkt via een app. Inwoners kunnen op die manier kenbaar maken dat ze een klus willen uitvoeren, 
zoals het opknappen van een bankje. De daarmee verdiende heitjes (digitale munten) komen in een digitale 
portemonnee in de app. Van daaruit kunnen ze worden besteed bij lokale ondernemers, bijvoorbeeld om iets 
te kopen of voor een avondje uit.  
 
Tijdens de sessie komen het ontstaan van het idee en de route die moest worden bewandeld aan bod. Er 
wordt inzicht gegeven in welke hobbels genomen moesten worden, zaken die heel goed werken én die niet 
werkten en hoe daarvan geleerd werd komen ter sprake.  
 
Inzicht krijgen in wat er allemaal mogelijk is met digitaal lokaal geld? Pieter neemt de Spillen mee in een 
mogelijk toekomstbeeld. Graag gaat hij samen met de Spillen op zoek naar nieuwe kansen en toepassingen 
omtrent de beloning van burgerparticipatie. 
 

1.12 Spil-X-Talks: ronde 1  
Tijdens de eerste ronde Spil-X-Talks komen de volgende sprekers ieder twintig minuten aan het woord om 
Spillen te inspireren: 
 
Freek Janssen - Gemeente Sittard-Geleen 
Ilse Tindemans - Synthese 
Kimberley Hameleers - Frisse Wind Heerlen 
Susan Rijk en Leike Peeters - Burgerkracht Limburg 
 
=== 
 
Hensplantages de wijk uit! 
Freek Janssen - Gemeente Sittard-Geleen 
Ondermijning, veiligheid, innovatieve initiatieven, buurtpreventie.  
 
Het kweken van hennep in panden levert brandgevaarlijke situaties op, ook voor omwonenden. Bovendien zet 
drugscriminaliteit in een buurt de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Met het project ‘Hensplantages de wijk 
uit' probeert de gemeente Sittard-Geleen, samen met partners als de politie, energieleverancier Enexis en de 
woningcorporaties, diverse wijken in de gemeente hennepvrij te maken en houden. Ook wil de gemeente haar 
inwoners bewust(er) maken van het brandgevaar van hennepkwekerijen. Dit wordt onder de aandacht 
gebracht door o.a. actiedagen in de wijk. Tijdens de talk wordt de aanpak van het project nader toegelicht, 
onder meer d.m.v. een video over het project.  
 
 



 
=== 
 
Preventieve gesprekken achter de voordeur 
Ilse Tindemans - Synthese 
Veiligheid, eenzaamheid, positieve gezondheid, werken met vrijwilligers.  
 
In Leudal loopt het project “75 plus preventieve huisbezoeken”. Het project biedt 75 plussers in de gemeente 
Leudal de mogelijkheid om gebruik te maken van een preventief huisbezoek. Deze huisbezoeken worden 
afgelegd door een groep ervaren, deskundige vrijwilligers. Een effectieve, preventieve aanpak begint bij het 
vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid en mogelijke problemen. De vrijwilligers gaan tijdig in gesprek met 
ouderen om deze groep bewust(er) te maken van hun huidige situatie. De ouderen krijgen zo concrete 
handreikingen aangereikt die kunnen helpen om kwetsbaarheid tegen te gaan en zelfstandigheid en 
welbevinden te bevorderen. In het huisbezoek wordt er breed gekeken hoe het gaat op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn. De uitkomsten uit de gesprekken worden tevens gebruikt om samen met netwerkpartners 
(zowel formeel als informeel) de ondersteuning van ouderen te verbeteren.  
 
Tijdens de talk komt de opzet en de aanpak van de gesprekken aan bod, evenals de opbrengsten voor zowel 
het individu als het collectief.  
 
=== 
 
Frisse Wind  
Kimberley Hameleers - Frisse Wind Heerlen 
Werken met vrijwilligers, innovatieve initiatieven.  
 
Stichting Samen Heerlen / Frisse Wind: een bijzonder initiatief dat dankzij de Cityboost donatieregeling van 
VSBfonds mogelijk gemaakt is geworden. Frisse Wind zoekt in Heerlen naar nieuwe en waardevolle ideeën 
voor de stad. Hier worden Heerlenaren geholpen met het opstarten van nieuwe projecten voor stad en buurt, 
en worden verschillende ideeën van inwoners samengebracht. Zo zetten Heerlenaren zich samen in voor een 
nog prettiger stad of buurt. Want samen bereik je meer! Frisse Wind is een organisatie die vanuit een 
onafhankelijke rol en bottom-up filosofie een bijdrage levert aan meer verbinding, organisatiekracht en trots in 
de stad. Tijdens de talk komen de werkwijze en resultaten van Frisse Wind aan bod.  
 
=== 
 
Burgerkracht, knooppunt burgerinitiatieven  
Susan Rijk en Leike Peeters - Burgerkracht Limburg 
Onderlinge samenwerking. 
 
Burgerkracht Limburg is een kennis- en expertisecentrum en een netwerkorganisaties die inwoners bindt en 
verbindt. Burgerkracht Limburg maakt Limburgers krachtiger door hun zelfredzaamheid te versterken en hun 
participatie in de samenleving te vergroten. Een Limburg waarin iedereen op z’n eigen manier meedoet: Dat 
kan alleen als alle (Lim)burgers gezien en gehoord worden. 
 
Hoe doet Burgerkracht Limburg dat? Binden en verbinden? Hoe brengen zij inwoners en relevante 
netwerkpartners bij elkaar? Dat doen zij onder andere door middel van het Knooppunt Burgerinitiatieven. 
Onder het motto: ‘Jij hebt het idee, wij het netwerk’ brengen zij actieve burgers met een goed idee over de 
leefbaarheid in hun eigen woonomgeving bij elkaar met mensen die hen verder op weg kunnen helpen. Dit en 
meer komt aan bod tijdens de Spil-X-Talk. 
 
  



Ronde 2: 11.30 uur – 13.00 uur 
 
2.01 Best practice: DB4ALL/Tigers Roermond 
Spreker: Chaïb Ramdani - Stichting DB4ALL/Tigers Roermond 
Veiligheid, onderlinge samenwerking, innovatieve initiatieven, overlast. 
 
DB4ALL is ontstaan rond 2010 als de maatschappelijke poot van Tigers Roermond (zaalvoetbalclub). DB4ALL 
is een initiatief van jongeren uit de club, met een unieke en laagdrempelige aanpak. DB4ALL vangt 
risicojongeren op, heeft een belangrijke taak in het socialiseren van risicojongeren d.m.v. sport, biedt 
stageplaatsen aan (bijvoorbeeld in het kader van re-integratie, reclassering, psychiatrie en verslaving), en 
begeleidt jongen naar betaald werk of een opleiding. DB4ALL ondersteunt Cruijfcourt, organiseert activiteiten 
en info-avonden, organiseert activiteiten ter preventie van vandalisme, biedt onderdak aan een aantal andere 
organisaties én heeft een eigen klusploeg. Een échte best practice!  
 
Sinds 2020 verstrekken de jongeren van DB4ALL tijdens de Ramadan maaltijden aan minderbedeelden. 
Hiervoor ontvingen zijn in 2021 de hoofdprijs van “Onze Buurt” , met het prijzengeld bouwden ze een 
professionele keuken. Zij zijn van grote betekenis voor de Donderberg, Roermond en sinds kort ook Venlo. 
Tijdens de sessie wordt de noodzaak van een buurtactiviteitencentrum/jongerencentrum aan het licht 
gebracht. Hun unieke aanpak passend bij de doelgroep wordt verder toegelicht, welke zorgt voor veel meer 
veiligheid en onderlinge samenwerking in de wijk.  
 

2.02 De WijkBOA aan het werk (combi) 

Sprekers: Joeri Rademakers, Roy Schweitzer en Raymond Habets - Gemeente Sittard-Geleen/Gemeente 
Heerlen 
Buurtpreventie, leefbaarheid, wijk- en buurtnetwerken.  
 
WijkBOA’s hebben er, zeker ten tijden van Covid-19, veel extra werkzaamheden bijgekregen. Toch gaat ook 
het “gewone” werk in de wijk door. Voor de WijkBOA is het blijven timmeren aan de weg, timmeren aan het 
buurtnetwerk en het zichtbaar maken van alle facetten van het vak.  In deze sessie komen BOA’s uit diverse 
gemeenten aan het woord om Spillen mee te nemen in de veelzijdigheid van hun vak. 
 

2.03 Hoe maak je kindermishandeling bespreekbaar?  
Spreker: Silvano Rojnik - Burgerkracht Limburg, project CARE-FREE 
Jongeren, veiligheid, innovatieve initiatieven.  
 
Ieder kind verdient de kans om op een veilige (anonieme) manier kindermishandeling bespreekbaar te maken. 
Dit is vaak toch lastig, want hoe maak je dit bespreekbaar? Waar kun je terecht? En durf je die informatie op te 
zoeken?  
 
Deze vragen had Naomy Rojnik zelf ook toen zij als jongere in zo’n situatie zat. Heel lang wist zij niet dat wat 
er gebeurde niet normaal was, want zij groeide ermee op. Pas toen zij informatie kreeg kon zij haar 
vervelende gevoel plaatsen en hoefde zij de schuld niet meer bij zichzelf te leggen. Zij hoefde er niet meer 
alleen mee rond te lopen en kon op zoek naar een oplossing.  
 
Samen met jongeren en haar neef en tevens collega Silvano heeft zij de app CARE-FREE ontwikkeld, die 
jongeren de veiligheid en anonimiteit biedt die ze nodig hebben om hun eigen stem te laten horen. De missie 
van CARE-FREE: ieder kind geïnformeerd! Tijdens de sessie vertelt Silvano meer over de totstandkoming van 
de app, welke vijf soorten van kindermishandeling er zijn en wat je kunt doen als je je zorgen maakt over een 
kind in de buurt.  
 

2.04 Leefbare Wijken Aanpak en Taskforce Veiligheidsbeleving in Maastricht 
(combi) 

Sprekers: Pieter van der Waa, Geerte Courtens, Remco Theunisz en Ralph Evers - Gemeente 
Maastricht/Trajekt/Maasvallei/Politie 
Wijk- en buurtnetwerken, veiligheid, wijkaanpak.  
 
Leefbare wijken aanpak 
In het eerste deel van deze sessie wordt de samenwerking op het gebied van leefbaarheid en veiligheid 
tussen corporaties, politie, handhaving, welzijnswerk en de Gemeente Maastricht behandeld. Met een 
integrale aanpak in samenwerking met bewoners wordt in deze gemeente multidisciplinaire problematiek 
bespreekbaar gemaakt en maatwerk aangeboden. Met als resultaat: een duurzame verbetering voor de wijk. 
Hoe is deze samenwerking in Maastricht tot stand gekomen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de 



organisatiestructuur en werkwijze verduidelijkt. Wat zijn de risico's, hoe communiceer je, welke vragen en 
verwachtingen leven er? In een interactieve sessie komen deze onderwerpen ter sprake. 
 
Taskforce Veiligheidsbeleving  
Taskforce Veiligheidsbeleving is een aanpak van multidisciplinaire overlast problematiek in samenwerking met 
de kernpartners binnen leefbaarheid en veiligheid. Kernpartners van de taskforce zijn politie, handhaving, 
welzijnswerk en de Gemeente Maastricht. Wanneer komt de Taskforce Veiligheidsbeleving in actie? Wat is de 
samenhang met o.a. Leefbare Wijken Aanpak en andere bestaande netwerken in de buurt?  Aan de hand van 
een concreet voorbeeld wordt tijdens het tweede gedeelte van de sessie de werkwijze verduidelijkt en wordt 
de meerwaarde duidelijk. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen of in dialoog te gaan. 

 

2.05 Lokaal inclusief (combi) 
Sprekers: Bram Vaessen en Raoul Kleijntjes - Gemeente Sittard-Geleen/Gemeente Heerlen 
Leefbaarheid, inclusiviteit.  
 
Inclusiviteit is zowel in Sittard-Geleen als in Heerlen een thema waar de gemeenten aan trekken. Ieder op zijn 
manier. Waar zit het verschil, waar de overeenkomst? Hoe kijken andere Spillen naar inclusiviteit? Raoul 
Kleintjes (Gemeente Heerlen) en Bram Vaessen (Gemeente Sittard-Geleen) lichten de aanpak in hun 
gemeentes toe en gaan met elkaar en de Spillen het gesprek aan. 
 

2.06 Naar buiten: al wandelend positief gezond!  
Spreker: Mirjam van der Meij en collega's - Triple Moon Coaching  
Positieve gezondheid, innovatieve initiatieven. 
 
Binnen Limburg kennen nog niet alle inwoners het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Positieve 
Gezondheid is een manier om bewoners op een laagdrempelige wijze te laten kennis maken met gezond 
leven. Kern is dat een gezond leven is opgebouwd uit een zestal waarden: lichaamsfuncties, mentale 
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Triple Moon Coaching vindt 
het belangrijk dat de essentie van Positieve Gezondheid in de haarvaten komt van de inwoners/de burgers.  
 
Het beste worden inwoners van een wijk bereikt met een gerichte manier van verbinden. Samen met de 
projectgroep “Limburg Positief Gezond” is de wandelcursus “Wandel jezelf Positief Gezond” vormgegeven en 
al bewandeld met een aantal groepen. Op deze wijze komen deelnemers in hun eigen wijk in gesprek met 
inwoners. Dit alles draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Want: als je met elkaar praat en 
verbindt vanuit de essentie van Positieve Gezondheid bouw je aan een wijknetwerk en borg je veiligheid en 
vertrouwen.  
 
Na een korte introductie verplaatst deze sessie zich naar buiten, waar al wandelend een verbinding wordt 
aangegaan. Aan het eind van de sessie volgt een plenaire terugkoppeling.  
 

2.07 Ondermijning in Heerlen en Geleen 
Sprekers: John Kuiper en Désirée Levels - Wonen Limburg  
Ondermijning, leefbaarheid, veiligheid, samenwerking, wijkaanpak, overlast. 
 
Ondermijning: een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de 
bovenwereld (de 'gewone' maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen. In een aantal 
woongebouwen en straten in de Gemeente Heerlen en Gemeente Sittard-Geleen was een situatie ontstaan 
dat enkele bewoners de dienst uitmaakten en corporatie en overheid geen grip meer hadden op de situatie. Er 
was sprake van georganiseerde handel in drugs, gestolen goederen en mensen (o.a. prostitutie) en de 
daarmee gepaard gaande overlast in de wijk. Camerabewaking om “daders” te identificeren, samenwerking 
met gemeenten en andere organisaties en zelfs het sluiten van één woongebouw behoren tot de aanpak in de 
strijd tegen ondermijning. Tijdens deze sessie neemt Wonen Limburg de Spillen mee in de problematiek, de 
toegepaste aanpak en hun ervaringen tot nu toe. 
 

  



2.08 Smile Venray: bewonerskracht in het verkeer 

Spreker: Jolanda van Sinten - Smile Venray 
Verkeersveiligheid, werken met vrijwilligers, onderlinge samenwerking.  
 
Dat bewoners op eigen kracht heel ver kunnen komen laat Smile Venray zien tijdens deze sessie. Smile 
Venray startte ooit als Smile Landweert, maar bestaat inmiddels al 12 jaar en is een serieuze partner van de 
gemeente Venray. Uitgaande van de principes van het Britse concept “Safer Neighbourhoods” zijn ze 
doorgegroeid tot een lokale werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van elke wijk en ieder dorp van de 
Gemeente Venray. Er zijn samenwerkingen met de professionals van de gemeente (Veilig op Weg), Kafra 
(huisvesting MOE-landers), (vrijwillige) politie en de vrijwilligers in de dorpen en wijken. Smile Venray 
organiseert regelmatig diverse verkeersacties zoals een verlichtingsactie én jaarlijks een grote verkeersmarkt. 
Smile Venray gaat uit van de beloning voor het goede gedrag, maar schuwt ook de bestraffing niet. Tijdens 
deze sessie presenteert Smile Venray haar aanpak en wordt de verkeerskennis van de Spillen getest. 
 

2.09 Thuis maak je contact  
Spreker: Sanne Kurstjens - Wonen Limburg  
Eenzaamheid, leefbaarheid, innovatieve initiatieven. 
 
Wonen Limburg gaat op geheel eigen wijze om met de strijd tegen eenzaamheid. Tijdens deze sessie komt 
Sanne Kurstjens aan het woord over hun werkwijze op de weg naar meer verbinding.   
 

2.10 Spil in de Keet 

Spreker: Harold van der Haar - Gemeente Nederweert 
Leefbaarheid, innovatieve initiatieven, samenwerking wijkteams en gemeente 
 
Uniek in z’n soort: leefbaarheidsregisseurs in Nederweert bezoeken dagelijks de diverse kernen in de 
Gemeente Nederweert met een mobiele keet. Hier ontvangen zij bewoners, maken een praatje, beantwoorden 
vragen en brengen bewoners in contact met de juiste instanties.  
 
De leefbaarheidsregisseurs van Gemeente Nederweert laten graag hun mobiele spreekuurlocatie zien, 
vertellen over de manier van werken met de keet en leggen uit hoe zo’n mobiel leefbaarheidsspreekuur in z’n 
werk gaat. Wat zijn de mogelijkheden en hoe zijn de ervaringen van de Spillen die met de keet werken en de 
bewoners die de keet bezoeken? Want niet alleen de leefbaarheidsregisseurs maken gebruik van deze keet, 
ook de lokale zorgorganisatie, woningcorporatie en GGZ maken frequent gebruik van deze laagdrempelige 
faciliteit. Ontdek ’t allemaal tijdens deze sessie!  
 
 

2.11 Spil-X-Talks: ronde 2 

Tijdens de tweede ronde Spil-X-Talks komen de volgende sprekers ieder twintig minuten aan het woord om 
Spillen te inspireren: 
 
Hans Diederen - Kiek Limburg 
Thijs van Mierlo - LSA Bewoners 
Ellen Janssen - KNMH Foundation 
Leon Lemmens - KBO Geleen-Zuid en De Kluis 
 
=== 
 
Kiek Limburg: jouw klik met de provincie   
Hans Diederen - Kiek Limburg 
Onderlinge samenwerking, innovatieve initiatieven.  
 
Kiek Limburg biedt een podium voor alle soorten initiatieven die bewoners onderling en/of professionals aan 
elkaar verbind. Koppelen en verbinden zijn de sleutelwoorden van dit online platform. Niet iedereen gebruikt 
social media, vanuit de gedachte dat alles toch op één plaats te vinden zou moeten zijn is dit initiatief 
ontstaan. Wil je weten waar jou mogelijkheden liggen om gebruik te maken van dit podium in ontwikkeling? 
Hoor er alles over tijdens deze Spil-X-Talk. 
 

  



=== 
 
LSA in Limburg  
Thijs van Mierlo - LSA Bewoners 
Leefbaarheid, wijkaanpak, wijk- en buurtnetwerken, werken met vrijwilligers.  
 
Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. 
LSA deelt kennis en bundelt krachten! Maar welke activiteiten worden door LSA ondersteund in 
Limburg? Tijdens de talk vertelt directeur Thijs van Mierlo er alles over.   
 
=== 
 
Wat kun jij met de Heidemij?  
Ellen Janssen - KNMH Foundation 
Leefbaarheid, samenwerking, innovatieve initiatieven, werken met vrijwilligers.  
 
Wat kun jij als Spil met de Heidemij? KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier 
te maken. Ze inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor deze sneller 
groeien. Tijdens de talk komen de organisatie, mogelijkheden tot samenwerking met KNHM en Arcadis en 
lopende projecten in Limburg aan bod. Ook zal er aandacht zijn voor een mogelijke rol voor Spillen binnen de 
KNHM. 
 
=== 
 
Hoe maak je een sociale kaart, en hoe ziet die van jou eruit? 
Leon Lemmens - KBO Geleen-Zuid en De Kluis 
Eenzaamheid, wijk- en buurtnetwerken, leefbaarheid.  
 
Tijdens de talk vertelt Leon Lemmens meer over het opbouwen van een sociale kaart in een wijk: een 
overzicht van allerlei diensten en voorzieningen die er in een wijk of dorp zijn. Men weet vaak niet wat er 
allemaal in de wijk gebeurt en waar men als bewoner of als professional gebruik van kan maken. Met name 
ouderen en senioren zijn vaak eenzaam omdat ze niet goed weten wat er allemaal te doen is in de wijk. Een 
goede sociale kaart helpt ze op weg naar een beter sociaal netwerk.  
 
Zelf een sociale kaart maken? Deze talk zit boordevol tips!  
 

2.12 Naoberzorg in de praktijk 

Spreker: Karin van der Plas - Naoberzorg 
Leefbaarheid, innovatieve initiatieven 
 
Naoberzorg is zorg vanuit het hart, dichtbij huis, in eigen dorp, buurt of wijk. Naoberzorg is een aantal jaar 
geleden een pilot gestart in de kleurrijke Nobertuswijk in Horst aan de Maas. Binnen de pilot zette Naoberzorg 
een wijkbreed netwerk en meldpunt voor informele zorg op. In de sessie wordt aan de hand van een 
presentatie en video dieper ingegaan op het succes van deze pilot.  
 
  



Ronde 3: 14.15 uur – 15.45 uur 
 
3.01 #Hoeder: een tuinman op social media 
Spreker: Stefan Smeets - Gemeente Sittard-Geleen 
Gebruik van social media, leefbaarheid, werken met vrijwilligers.  
 
Tijdens de workshop geeft Stefan Smeets uitleg over de Tuinman Sittard-Geleen, waarbij de bijzondere 
functie van Hoeder wordt toegelicht. Een functie die de gemeente Sittard-Geleen nu al ruim een jaar inzet om 
de het gedachtegoed van de Tuinman Sittard-Geleen over te brengen op zowel de interne organisatie als de 
inwoners van de stad. De inzet van social media is daarbij essentieel. De afstemming die hierbij komt kijken 
met het team communicatie is erg belangrijk.  
 
Aan de hand van goede voorbeelden en ook zeker momenten waarop Stefan de plank heeft misgeslagen 
neemt hij de Spillen mee in het verhaal van de Tuinman Sittard-Geleen. Aan het eind van de sessie krijgen de 
Spillen de uitdaging om eens na te denken hoe de noodzakelijke communicatie in het werk zou kunnen 
worden gecombineerd met creatieve en luchtige communicatievraagstukken. 

 

3.02 Bewonersinitiatieven: wat gaat goed, wat kan beter?  
Sprekers: Ralph Tangelder en Freya Pijnenborg - VKKL 
Werken met vrijwilligers, wijk- en buurtnetwerken.  
 
VKKL behartigd de belangen van ruim 500 Limburgse bewonersinitiatieven. Tijdens evaluaties hoort VKKL 

veel over hoe bewoners de samenwerking met opbouwwerkers, ambtenaren en andere partners ervaren. Hoe 

kijken zij naar dit partnerschap? Aan de hand van casuïstiek gaat VKKL tijdens deze sessie graag met Spillen 

in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Een sessie vol tips en tops! 

3.03 Bijzondere buurtinitiatieven  
Spreker: Said Hammoud - Partners in Welzijn 

Leefbaarheid, innovatieve initiatieven, onderlinge samenwerking.  

Tijdens deze sessie neemt Said Hammoud van Partners in Welzijn de Spillen mee in de totstandkoming van 

een aantal buurtinitiatieven. Een van de initiatieven is “Miranda’s helpende handjes”, een buurtinitiatief voor 

mensen met een kleine beurs in de wijk Lindenheuvel in Geleen.  

3.04 Buurtbemiddeling: hoe pak je dit goed aan?  
Spreker: Jan van der Weerd - Buurtbemiddeling Maastricht 

Buurtbemiddeling, leefbaarheid.  

 

Liever een goede buur dan een verre vriend, zegt het spreekwoord. Toch komt het in elke buurt voor dat 

buren problemen hebben met het gedrag van anderen.  Je kunt het als buurtbewoner maar beter zo snel 

mogelijk uitpraten, want wat begint als een kleine ergernis kan soms behoorlijk uit de hand lopen. Lukt het 

bewoners niet om er onderling samen uit te komen? Dan komt Buurtbemiddeling in actie.  

Tijdens deze sessie laat Buurtbemiddeling Maastricht zien hoe zij door middel van goed luisteren, 

samenvatten en goed doorvragen twee strijdende partijen helpen er samen uit te komen. Spillen ervaren aan 

de hand van een rollenspel hoe lastig dit soms kan zijn! 

3.05 Gedachtegoed Positieve Gezondheid  
Spreker: Cisca van der Meijs - Levanto Groep 

Positieve gezondheid. 

Tijdens deze interactieve sessie maken Spillen kennis met het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Positieve 

Gezondheid gaat over hoe je omgaat met tegenslag, waar je veerkracht zit. Waar heb je invloed op en waar 

kun je zelf aan werken? Aan de hand van het spinnenweb (het geheel van zes elementen: lichaamsfuncties, 

mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven) kun je zien hoe je er op dat 

moment voor staat. Vervolgens kun je zelf bepalen waar je aan wilt gaan werken en waar jij voor in beweging 

wil komen.  

 

 

 



Tijdens deze sessie gaan de Spillen dieper in op Positieve Gezondheid, maar ook wat het betekent voor jou 

als Spil en voor de burger. Leren luisteren naar mensen en écht op zoek gaan naar waar mensen zelf voor in 

beweging willen komen. Uitgaan van de kracht van de mensen zonder zelf een oplossing aan te dragen: 

ervaar het zelf!   

 

3.06 Aurora: kunst en participatie   
Sprekers: Roeland Cleuren en Twan Vincken - Wonen Limburg 

Wijkaanpak, werken met vrijwilligers, leefbaarheid, inzet van kunst & cultuur, innovatieve initiatieven, 

gerichte woningtoewijzing.  

Woongebouw Aurora ligt tegenover het Maankwartier in Heerlen. De speelse tegenhanger van het 

monumentale Maankwartier. Het is de entree vanuit het centrum en openbaar vervoer naar de wijk 

GMS/Heerlen Noord. Boa Mistura, schilderscollectief uit Madrid, schilderde, op initiatief van Wonen Limburg 

en Stg. StreetArt, samen met de bewoners van Aurora en deelnemers van WerkvoorHeerlen, het gebouw in 

vrolijke kleurtjes. “In het hart van elke winter leeft een trillende lente” dat is de spreuk die nu op het gebouw 

staat. Een spreuk die staat voor Heerlen én Aurora en haar bewoners. Dit project is een voorbeeld waarbij 

kunst de verbinding vormt tussen bewoners, tussen het verleden en de toekomst, de verbinding naar 

perspectief. Een voorbeeld waarbij leefbaarheid en veiligheid gezamenlijk met bewoners en meerdere 

partners is verbeterd. 

Dit is een project dat niet eindigt bij de oplevering van het schilderwerk, maar doorgaat met het verbinden van 

bewoners, bieden van perspectief en is wellicht de aanzet voor GMS en Heerlen Noord. Tijdens de sessie 

wordt ingegaan op de rol van de bewoners binnen dit project, de samenwerking met andere partijen en de 

resultaten tot nu toe. Naast een professional zal ook een bewoner zijn ervaringen rondom kunstproject Aurora 

delen. 

3.07 Terugblik: op wijksafari met Knooppunt Informele Zorg  
Spreker: Kizzy Rouwet - Knooppunt Informele Zorg 

Onderlinge samenwerking, wijk- en buurtnetwerken, leefbaarheid.  

Goede samenwerking heeft veel voordelen. Niet alleen voor kwetsbare burgers maar ook voor degenen die 

zorg bieden. In onze participatiemaatschappij wordt steeds meer op informele wijze een beroep gedaan op 

mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Om hulp te kunnen bieden, moeten deze zorgers zich wel gesteund en 

erkend voelen. Door professionals die ook bij de zorg betrokken zijn, maar eveneens door bijvoorbeeld de 

gemeente. 

Door hulp zo vroeg mogelijk in de directe omgeving goed te organiseren, kan vaak erger voorkomen. Van de 

informele zorgers vraagt dit deskundigheid. Ze moeten oog hebben voor hun eigen mogelijkheden, hulpvragen 

zien en veranderingen in de situatie van de zorgvrager signaleren. 

Het Knooppunt Informele Zorg draagt bij aan het vergroten van de kanskracht van inwoners en het 

verstevigen van wijken door het verder versterken van de informele zorg. De afgelopen jaren is al een stevig 

fundament gerealiseerd en is de informele zorg goed op de kaart gezet. Het Knooppunt is een 

vanzelfsprekende, betrouwbare, verbindende én vindbare partner, zowel voor het informele als formele veld. 

De publieksfunctie biedt kansen om vanuit preventie zowel bewustwording als vroegtijdige, laagdrempelige 

inzet te realiseren. Uitgangspunt is steeds: informeel waar het kan, formeel waar het moet. 

Tijdens de sessie gaat Knooppunt Informele Zorg dieper in op de opzet van het knooppunt in een aantal 

wijken in Sittard, met als een hoogtepunt de wijksafari in april, waarin bewoners en professionals op vier 

verschillende locaties in de wijken kennis konden maken met 68 partners van het Knooppunt Informele Zorg. 

Samen met de Spillen wordt teruggekeken, en gesproken over vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, 

jonge mantelzorgers, palliatieve zorg en lotgenotencontact. 

 

 

 



3.08 Vijf redenen waarom iedereen in Geleen Zuid wil wonen 

Spreker: Robin Meij – Zowonen  

Onderlinge samenwerking, werken met vrijwilligers, innovatieve initiatieven.  

In Geleen Zuid hebben bewoners, maatschappelijke organisaties én de gemeente de handen ineen geslagen 
om de wijk in tien jaar tijd flink aan te pakken. Gedurende deze periode wordt alles uit de kast getrokken (en 
waar nodig, nieuwe kasten gebouwd!) om de wijk gezond en veilig te maken voor jong en oud. Tijdens deze 
sessie neemt Robin Meij van ZOwonen de Spillen mee langs vijf bijzondere projecten in dit stukje Limburg.  
Onder andere de bijzondere initiatieven ‘Hotel Wagenaarzicht’ en ‘de Wappertuin’ komen uitgebreid ter 
sprake. 
 

3.09 Wijkaanpak Vastenavondkamp (Venlo) 

Spreker: Emmie van Daelen - Gemeente Venlo 

Wijkaanpak, positieve gezondheid, innovatieve initiatieven, veiligheid.  

Net als in Wittevrouwenveld in Maastricht, Heerlen-Noord en Donderberg in Roermond heerste in 

Vastenavondkamp (Blerick, gemeente Venlo) een gebrek aan participatie, anonimiteit, problematiek achter de 

voordeur, elkaar niet begrijpen en een eenzijdige -maar multiculturele- opbouw van de bevolking de 

boventoon. Dit leidde tot problemen met de leefbaarheid, veiligheid en uiteindelijk ook tot geweld. In 2019 

werden de handen ineen geslagen en is er in samenwerking met de gemeente, woningcorporaties, 

welzijnswerk en de provincie een plan van aanpak voor de wijk opgesteld dat nu wordt uitgevoerd.  

Tijdens deze sessie presenteert Emmie van Dalen van Proces & Projectaanpak Vastenavondkamp Venlo hun 

wijkaanpak. Diverse projecten die hieronder vallen komen aan de orde, zoals groenonderhoud met bewoners, 

de gezonde lunch op de basisschool door bewoners en de ontwikkeling van de gemeenschaps-

accommodatie. De aanpak is integraal vanuit drie sporen: veiligheid, ruimtelijk-fysiek en sociaal-

maatschappelijk.  

Spillen zien en horen tijdens de sessie ervaringen van de wijkaanpak in een andere wijk in een andere stad, 

maar met een soortgelijke problematiek. Zit er iets voor jou bij om mee te nemen, werkt deze aanpak wellicht 

ook in jouw wijk? Ontdek het tijdens deze sessie! 

3.10 Spil in de Keet 

Spreker: Harold van der Haar - Gemeente Nederweert 
Leefbaarheid, innovatieve initiatieven, samenwerking wijkteams en gemeente 
 
Uniek in z’n soort: leefbaarheidsregisseurs in Nederweert bezoeken dagelijks de diverse kernen in de 
Gemeente Nederweert met een mobiele keet. Hier ontvangen zij bewoners, maken een praatje, beantwoorden 
vragen en brengen bewoners in contact met de juiste instanties.  
 
De leefbaarheidsregisseurs van Gemeente Nederweert laten graag hun mobiele spreekuurlocatie zien, 

vertellen over de manier van werken met de keet en leggen uit hoe zo’n mobiel leefbaarheidsspreekuur in z’n 

werk gaat. Wat zijn de mogelijkheden en hoe zijn de ervaringen van de Spillen die met de keet werken en de 

bewoners die de keet bezoeken? Want niet alleen de leefbaarheidsregisseurs maken gebruik van deze keet, 

ook de lokale zorgorganisatie, woningcorporatie en GGZ maken frequent gebruik van deze laagdrempelige 

faciliteit. Ontdek ’t allemaal tijdens deze sessie!  

3.11 Spil-X-Talks: ronde 3 

Tijdens de derde ronde Spil-X-Talks komen de volgende sprekers ieder twintig minuten aan het woord om 

Spillen te inspireren: 

Karin Hillebrand - Onze Buurt 

Huub Peeters – PVOV 

Joost Weling – Zuyd Hogeschool 

Philine van den Hove – Gemeente Heerlen 

 

 

 

 

 

 



=== 

Onze Buurt: waar liggen de kansen?  

Karin Hillebrand - Onze Buurt 

Werken met vrijwilligers, leefbaarheid, innovatieve initiatieven.  

Onze Buurt bestaat al tien jaar om (groepen) buurtbewoners te stimuleren om zelf te werken aan de 

leefbaarheid in hun woonomgeving. Sinds 2012 staat er jaarlijks een prijzenpot klaar van tienduizenden euro’s 

voor de beste buurtplannen van Limburg. Onze Buurt is een actie van de woningcorporaties verenigd in Ons 

Limburg, en wordt mede mogelijk gemaakt door Oranje Fonds,  L1 en MGL. Provincie Limburg steunt deze 

actie, in het kader van de Sociale Agenda 2025. 

Deelnemers zijn wijk- of dorpsbewoners die een mooi idee hebben voor hun omgeving en kans willen maken 

op de hoofdprijs. De jury kiest na een inschrijfperiode de beste projecten van Limburg. Die gaan naar de 

tweede fase en winnen in principe allemaal een mooi geldbedrag. 

Tijdens deze sessie deelt Karin Hillebrand de mogelijkheid om projecten een stevige basis te geven met een 

Onze Buurt-bijdrage. Voorbeelden uit voorgaande jaren tonen dat de geldprijs mooi is, maar de publiciteit en 

waardering minstens zo belangrijk zijn. Tijdens deze Talk hoor je er meer over!  

=== 

PVOV - samenwerken met vrijwilligers 

Huub Peeters – PVOV 

Onderlinge samenwerking, werken met vrijwilligers. 

PVOV is een platform van vrijwilligersorganisaties in Venlo ter bevordering van het vrijwilligerswerk. Tijdens 

deze sessie staat de vraag “Hoe kan de vrijwilliger van toegevoegde waarde zijn aan de beroepskracht en hoe 

kan de beroepskracht van toegevoegde waarde zijn aan de vrijwilliger?” centraal. Per slot van rekening zijn ze 

beide actief in de wijk! 

=== 

Leeratelier Samenlevingsopbouw 

Joost Weling – Zuyd Hogeschool  

Leefbaarheid 

Wat belemmert opbouwwerkers in samenlevingsopbouw? Wat zijn de bevindingen van het Leeratelier tot 

dusver? Hoe kun je aansluiten en eventueel een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van het 

Leeratelier? Deze en meer vragen komen aan bod tijdens deze informatieve Spil-X-Talk.  

=== 

Helden en meer 

Philine van den Hove – Gemeente Heerlen 

Onderlinge samenwerking, werken met vrijwilligers. 

Tijdens de Spil-X-Talk van Philine komen de buurtdeals, buurtacties en Helden van Heerlen aan bod: diverse 

initiatieven m.b.t. een verbetering van de leefbaarheid in Heerlen.  

www.spilindewijk.nl | info@spilindewijk.nl 
 
Roeland Cleuren (Mogelijkmakers) 
06 - 22 23 83 04 | roeland.cleuren@wonenlimburg.nl    
 
François Mostard (thema, inhoud & media) 
06 - 29 60 20 19 | francois.mostard@sittard-geleen.nl 
 

Frans Crijns (secretaris bestuur Buro Spil in de Wijk) 
crijnsfrans@gmail.com  

------------------------   Let’s get in touch 
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