
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht  bij alle genoemde partners:

SGL  tel. 0800 - 745 07 45
Radar  tel.   088 - 350 50 00
XONAR  tel.   043 - 604 59 00
MeanderGroep Zuid-Limburg tel. 0900 - 699 0 699
Impuls  tel.   045 - 545 63 51
LEVANTOgroep  tel.   088 - 707 76 00
GGD Zuid Limburg  tel.   088 - 880 50 00
Platform Maatschappelijke Ondersteuning, 
bereikbaar via de gemeente Kerkrade  tel.     14 045
NOVIzorg  tel.   045 - 231 03 10 
Gemeente Kerkrade  tel.    14 045

Het Samen Leven Journaal is een uitgave van alle partners die samenwerken onder de noemer ‘Samen 
Leven Kerkrade’. Regelmatig verschijnen nieuwe edities van het Samen Leven Journaal in VIALimburg, 
editie Kerkrade. Dit Journaal is zorgvuldig samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat er een foutje  
insluipt. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Voor tips of reacties kunt u terecht bij bureau  
Communicatie van de gemeente Kerkrade, bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 14 045. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar: gemeentehuis@kerkrade.nl onder vermelding van ‘Samen Leven 
Journaal’. 

Heeft u vragen over de samenwerking of wilt u meer weten over de visie, doelstellingen, organisatie en 
aanpak van Samen Leven? Stuur dan een mailtje naar samenleven@kerkrade.nl 
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Als je een uitkering ontvangt 
van de gemeente Kerkrade, dan 
wordt verwacht dat je meewerkt 
aan een re-integratie traject. 
MeanderGroep Zuid-Limburg is 
één van de organisaties die hier-
voor werkervaringsplekken aan-
biedt. Regelmatig stroomt er via 
zo’n werkervaringsplek iemand 
door naar betaald werk. 

Zoals Adrieënne Boom. Ze had 
de opleiding Helpende zorg en 
welzijn gedaan en was net ge-
start aan niveau 2 van de oplei-
ding toen ze zwanger was van 
haar tweede kindje. “Ik wilde 
graag werken, maar als alleen-
staande moeder, met onder an-
dere de zorg voor een gezin en 
het huishouden kreeg ik dat niet 
goed geregeld. Samen met mijn 
re-integratieconsulent besprak ik 
de mogelijkheden en we vonden 
een werkervaringsplek bij Mean-
der een juiste start. Het leek mij 
prettig om zo in het arbeidspro-
ces te komen en alles goed af te 
stemmen. In februari ben ik via 
het traject bij Meander als thuis-
hulp aan de slag gegaan. Ik hielp 
twee medewerkers van Meander 
die door tijdelijke lichamelijke 
klachten iets minder mobiel wa-
ren. Zo konden zij de lichtere 
werkzaamheden blijven doen 
en daarnaast begeleidden ze mij 
en maakten me wegwijs in het 
werk en in de organisatie. Al snel 
voelde ik me thuis en wist ik wat 

er van me werd gevraagd. Drie 
maanden later was ik in dienst 
bij Meander.”

Motivatie
“Adrieënne is een van de voor-
beelden van hoe zo’n werkerva-
ringsplek positief kan uitpakken”, 
weet Linda Claassens, consulent 
re-integratie gemeente Kerkrade 
en begeleidster van Adrieënne. 
“Een werkervaringsplek zoeken 
is maatwerk. Je kijkt als re-inte-
gratieconsulent naar wat iemand 
nodig heeft en daarin ga je voor 
het hoogst haalbare. Adrieënne 
was zó gemotiveerd dat zij na 
drie maanden aan het werk kon 
bij Meander. Naast mogelijkhe-
den en achtergrond houden we 
rekening met de wijk waarin de 
deelnemer woont. Dat is niet 
alleen handig als het gaat om 
vervoer, maar het is ook de plek 
waar hij of zij meedoet in de 
maatschappij. Door iemand daar 
als werknemer in te zetten, ont-
staat er verbinding.” 

“De thuiszorgmedewerkers van 
Meander zijn de ogen en oren in de 
wijk”, vult Brechje Buytels, coördi-
nator maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van Meander, aan. 
“Bijvoorbeeld als Adrieënne hoort 
of merkt dat een klant eenzaam is, 
kan zij wijzen op de activiteiten die 
we organiseren. Onze thuishulpen 
zijn de eerste signalerende schakel 
binnen de organisatie.”

Win-
win-
winsituatie
Meander ziet 
alleen maar voordelen van de 
werkervaringsplekken. Brechje 
Buytels: “Niet alleen is er ex-
tra aandacht en ondersteuning 
voor onze klanten, ook leren we  
iemand tijdens het traject goed 
kennen, zien we of iemand bij de 
organisatie past. En de deelnemer 
kan op maat ontwikkelen en mo-
gelijk doorgroeien naar betaald 
werk. Een win-win-winsituatie.” 

Adrieënne kan zich haar dagen 
zonder haar werk in de thuiszorg 
niet meer voorstellen. “Ik heb in 
alle rust kunnen wennen aan de 
nieuwe situatie en belangrijke  
zaken als kinderopvang kunnen  
regelen. Na die drie maanden in 
het traject wist ik precies wat ik van 
Meander kon verwachten en zij 
van mij. Inmiddels heb ik drie vaste 
adressen en kan ik nu dus ook een 
band met de klanten opbouwen. Ik 
houd erg van mijn werk, dit is wat 
ik altijd al wilde doen.”

Voor meer informatie over werker-
varingsplekken kun je binnenlopen 
bij het Activerium (Marktstraat 6, 
openingstijden: ma t/m do 8.30 
uur tot 17.00 uur, vrijdag 8.30 uur 
tot 12.00 uur) of bel met de ge-
meente via 14 045. 

Adrieënne ging via een werkervaringsplek als thuishulp aan de slag en is inmiddels in dienst van Meander.

Wijkpunten Samen Leven
Chevremont Adres Openingstijden 
Pietershof  Akkerheide 64 Ma t/m vrij: 9 tot 16 u.

P3  Sint Pieterstraat 3 Ma t/m vrij: 9 tot 12 u.

Bleijerheide Adres Openingstijden  
Kling Nullet Maria Gorettiplein Dagelijks: 10.30 tot 19 u.

D’r Prick Pricksteenweg 1b Ma 8.30 tot 12.30 u.
   di 8.30 tot 15 u., wo 11 tot 15 u.
   do en vr 8.30 tot 15 u.

Heilust Adres Openingstijden  
’t Westhoes Kampstraat 50 Ma/di/do/vrij: 9 tot 15 u. 

Eygelshoven Adres Openingstijden
Laethof Putstraat 1  Ma t/m vrij: 8 tot 16.30 u.

Socio-Project Laurastraat 10  Ma t/m vrij: 9 tot 12 u. en  
   13 tot 16.45 u.

Terwinselen  Adres Openingstijden    
Firenschat  Schaesberger- Ma t/m vrij: 10.30 tot 15.30 u.
 straat 25    

Centrum      Adres 

Gebouw Novizorg Old Hickoryplein 1

In de loop van dit jaar gaat aanvullend nog het volgende wijkpunt 
Samen Leven van start:

“Dit is wat ik altijd 
al wilde doen”


