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Als u een huis zoekt, klopt u aan bij de woningcorporatie.
Zoekt u werk, dan gaat u waarschijnlijk naar een uitzendbureau.
Dat klinkt logisch. Toch doet Wonen Limburg ook heel veel om
mensen te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk. Wij vinden
dat eigenlijk heel vanzelfsprekend. Waarom? Omdat de meeste
mensen die moeilijk werk vinden, weinig te besteden hebben.
En mensen die weinig te besteden hebben, huren een huis
bij – precies – een woningcorporatie.

KOMT U MOEILIJK
AAN WERK? DENK
DAN OOK EENS AAN
WONEN LIMBURG
Wij zijn natuurlijk geen uitzendbureau. Maar we hebben
wel goede contacten met veel bedrijven in Limburg.
Bouwbedrijven bijvoorbeeld, of installatiebedrijven. Die
zitten vaak te springen om nieuwe collega’s. Wij kennen
die bedrijven goed en we kennen onze bewoners goed.
Wij kunnen uw kruiwagen zijn. Wij leggen de contacten,
maar ú doet de rest. En dat werkt. In de hele provincie
hebben bewoners van ‘onze’ wijken werk gevonden bij
onze partnerbedrijven.
Wat schieten wij als Wonen Limburg daar nou mee op?
Wij zien dagelijks hoe sommige mensen worstelen om
het eind van de maand te halen met hun uitkering.
En dat het lastig is om van de bank te komen als je toch
nergens wordt verwacht. Werk zorgt ervoor dat mensen
opbloeien. En als zij opbloeien, bloeit de buurt ook op.
Ger Peeters
Bestuurder Wonen Limburg
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AANGENAAM

COLUMN

BADER ALKRDI
(42), WEERT
Weert

“Tweeënhalf jaar geleden vluchtte ik uit Syrië,
mijn gezin kwam een jaar later. Door de oorlog was
het te gevaarlijk voor ons om daar nog te blijven.
Eerst zaten we in een asielzoekerscentrum, daarna
vonden we via Wonen Limburg een huis in Weert.
Nu volg ik een opleiding in de installatietechniek.
Ik kan niet wachten om weer aan het werk te gaan.”

“Werken is gezond.”

ALLE DAGEN HARD WERKEN

“In Syrië deed ik al vijftien jaar de in- en verkoop van
sportkleding. Dat was alle dagen hard werken, met alleen
vrijdag vrij. In Nederland mocht ik niet meteen weer aan
de slag, maar kreeg ik een uitkering. Dat was natuurlijk
fijn om voor mijn gezin te kunnen zorgen. Maar ik vind
het slecht om een uitkering te blijven ontvangen als
je ook kunt werken. Werken is gezond en goed voor
je zelfrespect.”
BLIJ MET DEZE KANS

“Via de gemeente en Wonen Limburg kwam ik terecht
bij Installatiewerk voor een opleiding installatietechniek.
Op dit moment is de opleiding even onderbroken om mijn
taalniveau te verbeteren. Ik wil wel stage blijven lopen bij
het installatiebedrijf Kemkens. Als Kemkens tevreden is,
kan ik er na mijn stage een baan krijgen. Ik ben heel blij
met die kans.”
LEUK ÉN SPANNEND

“Het werk zelf is heel leuk en het gaat me goed af.
Als monteur heb je veel contact met mensen. Dat is
prettig en het is ook goed om mijn Nederlands te oefenen.
Tegelijkertijd is het spannend, want ik versta nog niet alles
wat klanten tegen me zeggen. Mijn kinderen praten al
beter Nederlands dan ik! Ik oefen veel, want ik wil ze
het goede voorbeeld geven.”
4

WIE IS BADER?
Leeftijd:
Woont met:
Hobby’s:
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INHOUD
HET
WONEN LIMBURG VAN VANDAAG
GEGARANDEERD AAN DE SLAG

SAMEN WERKEN
AAN WERK
Wonen Limburg werkt met veel bedrijven samen, bijvoorbeeld
voor de bouw en het onderhoud van onze huizen. In ruil voor
de opdrachten die we deze bedrijven geven, vragen we altijd
iets terug; namelijk of ze iets willen doen voor mensen die niet
zo gemakkelijk aan werk komen. Een voorbeeld daarvan is het
plan dat we samen met vier installatiebedrijven bedachten.
We vroegen heel veel mensen met een bijstandsuitkering of
ze bij een van die bedrijven wilden werken. Met succes; al acht
mensen zijn nu aan een opleiding bezig om daarna bij een van
deze installatiebedrijven aan de slag te gaan.

Via de gemeente nodigden we mensen met een uitkering
uit voor een informatiebijeenkomst. Ongeveer 150 mensen
hadden wel interesse in een baan bij een installatiebedrijf.
Na een aantal gesprekken zijn er nu twintig mensen die er
serieus werk van maken. Acht mensen zijn zelfs al met een
opleiding bezig. Zij kunnen straks gegarandeerd aan de
slag bij een van onze partnerbedrijven. Een mooi resultaat!

“Acht mensen zijn al aan
een opleiding begonnen.”

VEEL INTERESSE STATUSHOUDERS

Hoe we op dit idee kwamen? De vier installatiebedrijven vonden het best moeilijk om mensen
aan het werk te helpen. De monteurs die bij deze
bedrijven werken, hebben een mbo-diploma op
niveau 4. Niet iedereen kan zomaar werk op dat
niveau doen. Maar de monteurs doen ook werk
waar minder opleiding voor nodig is, zoals het
ophangen van verwarmingsradiatoren. Als we juist
voor die werkzaamheden nu eens mensen gingen
benaderen? Dan konden we ook mensen met een
lagere opleiding zoeken.

6

Driekwart van de mensen die zich hebben
aangemeld voor dit project zijn statushouders –
mensen die als vluchteling naar Nederland zijn
gekomen. We zijn blij verrast dat zij zo massaal
interesse toonden. Voor hen is een baan een
prachtige manier om snel vertrouwd te raken
met de Nederlandse samenleving. Zie ook de
tekst over taalervaringsplekken op pagina 12.
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EEN BAAN DANKZIJ WONEN LIMBURG

ROGER
NORDHAUSEN
Vanwege een vochtprobleem in huis had
Roger Nordhausen veel contact met Wonen Limburg.
Roger is volledig afgekeurd en zat met een uitkering
thuis, terwijl hij dolgraag wilde werken. Tot zijn
verrassing vond hij dankzij Wonen Limburg een baan.

Ieder jaar bedenkt de afdeling P&O (personeelszaken) van
Wonen Limburg iets om mensen te helpen die zelf niet
gemakkelijk aan een baan komen. Dit jaar praatten we daar
ook over met onze vaste uitzendbureaus. Samen kwamen
we op het idee om mensen in hun eigen buurt op te zoeken.
En wie kan dat beter dan onze wijk- en complexbeheerders?
Zij kregen de kaart mee die u op deze pagina ziet. Om uit te
delen aan bewoners van ‘hun’ buurten.

Ben jij op zoek naar werk?
Dan zoeken wij jou!

GOED GESPREK

Roger: “Toen ik al een tijdje contact had met
Wonen Limburg, kwam Roeland Cleuren bij me langs.
Hij vertelde me dat hij misschien wel een baan voor me
wist. De volgende dag bleek al dat ik kon beginnen in de
groenvoorziening bij Prio Verve, een bedrijf voor mensen
die niet in een ‘normale’ baan aan de slag kunnen.”

Kunnen wij je helpen in de zoektocht naar werk? Neem
dan contact op met Marloes Kessels, P&O specialist bij
Wonen Limburg: marloes.kessels@wonenlimburg.nl of
via 06-81423117.

“Dit is zo veel beter
dan thuis zitten.”

Wij hebben contacten met uitzendbureaus die jou
kunnen helpen met je cv of een sollicitatietraining.
Of zelfs voor je kunnen bemiddelen.
We horen graag van je!

SNOEIEN, SCHOFFELEN, PLANTEN

“Aan het werk zijn is zo veel beter dan thuis zitten.
Ik ben de hele dag aan het snoeien, schoffelen en
planten. Ik heb een eigen bus en twee ploegen onder
me. Ik leer andere mensen kennen, heb een vaste
dagindeling. Als ik nu thuis kom, ben ik gezond moe
van het werken, niet moe van het op de bank hangen.
Dat is een groot verschil.”

VOORAAN:
ROGER NORDHAUSEN

UNIEK

“Ik denk dat er heel veel mensen zijn zoals ik was; die thuis
zitten te popelen om aan de slag te gaan. Het probleem is dat die
mensen geen idee hebben waar ze moeten beginnen. De meesten
denken bij Wonen Limburg alleen maar aan woonruimte, niet aan
werk. Ik hoop dat we daar verandering in kunnen brengen. Ik vind
het uniek wat Wonen Limburg allemaal voor deze mensen doet.”
8

Wilt u ook hulp bij het
vinden van werk? Neem
dan gerust contact op!
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WONEN IN LIMBURG

WERKENDE MENSEN,
BLOEIENDE BUURTEN

GOEDE SAMENWERKING

Een goede samenwerking tussen Wonen Limburg-collega’s is
heel belangrijk, legt specialist personeelszaken Marloes Kessels
uit. “Onlangs ging een collega van huurincasso langs bij een
bewoner met een betalingsachterstand. Na doorvragen bleek
dat te komen doordat die bewoner zonder werk zat. Mijn collega
bracht die bewoner toen in contact met Adecco, een van de
uitzendbureaus waarmee we samenwerken. Via Adecco heeft
die bewoner nu werk kunnen vinden.”

ROELAND CLEUREN
IN GESPREK

Wonen Limburg doet veel voor mensen die moeite hebben
om aan een baan te komen. Dat is waarschijnlijk niet het eerste
waar u aan denkt bij een woningcorporatie. Waarom vinden we
het thema ‘werk’ zo belangrijk? Kansmakelaar Roeland Cleuren
van Wonen Limburg legt het uit.

NAAR ELKAAR OMKIJKEN

“Wij vinden het belangrijk dat mensen in een buurt naar elkaar omkijken”,
vertelt Roeland. “Elkaar gedag zeggen, misschien een boodschap doen
voor hun buurvrouw op leeftijd. Dat maakt een buurt een prettige plek
om te wonen. Mensen met een bijstandsuitkering zijn daar vaak niet mee
bezig. Dat begrijp ik heel goed: zij zijn aan het overleven. Ik snap hoe
moedeloos je kunt worden als je thuis op de bank zit, terwijl de wereld
om je heen vrolijk doorgaat. En hoe moeilijk het is om úit die situatie
te komen. Als we die mensen kunnen helpen door onze contacten in
te zetten, is dat goed voor hen én voor hun omgeving.”

HANDJE HELPEN

Uiteindelijk moeten mensen natuurlijk zelf aan de slag, maar
Wonen Limburg kan wel een handje helpen. Roeland: “We kunnen
hen onder de aandacht brengen van de uitzendbureaus waarmee
we samenwerken. We kunnen informeren naar vacatures bij
andere bedrijven die in opdracht van Wonen Limburg werken, zoals
onderhoudsbedrijven. Of mensen via vrijwilligerswerk activeren.
En we kunnen mensen bijvoorbeeld wijzen op de mogelijkheden
die gemeenten bieden om hen te ondersteunen. Zo zijn er nog
veel meer manieren waarop we mensen een grotere kans op de
arbeidsmarkt kunnen geven.”
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“Mooi als we mensen
precies op het juiste
spoor kunnen zetten.”
AAN ONTVANGSTTAFEL

Iets soortgelijks gebeurde in een van onze buurtwinkels,
vertelt Marloes. “Aan de ontvangsttafel vertelde een meneer
dat hij zijn baan was kwijtgeraakt. De medewerker Woonservice
nam meteen contact op met de afdeling personeelszaken.
Wij hebben die meneer doorverwezen naar Randstad, ook een
partner van ons. Ik heb goede hoop dat dit ook iets oplevert.”

ZELF DOEN

Marloes waarschuwt dat mensen wel realistische verwachtingen
moeten hebben: “Wij hebben goede contacten en we hebben
veel kennis van personeelszaken in huis. Maar mensen moeten
het uiteindelijk natuurlijk zelf doen. Het is wel heel mooi als wij
ze precies op het juiste spoor kunnen zetten!”
11

COLUMN
GO4IT!: VOOR WAT HOORT WAT
TAALERVARINGSPLEKKEN VOOR STATUSHOUDERS

Vluchtelingen die naar Nederland komen, kunnen hier niet zomaar aan het
werk. Vanaf het moment dat ze in een asielzoekerscentrum aankomen, duurt
het soms wel tweeënhalf jaar voor ze aan de slag mogen. Wonen Limburg vindt
het belangrijk dat deze mensen eerder zien hoe het is om in een Nederlandse
organisatie te werken. Daarom zijn we begonnen met taalervaringsplekken.
Die zijn bedoeld voor mensen die wel in Nederland mogen blijven, maar nog
niet mogen werken. Een medewerker van Wonen Limburg neemt ze een hele
dag mee tijdens zijn of haar werk. Zo kunnen ze alvast meemaken hoe het
eraan toegaat op een Nederlandse werkplek.

Het project Go4it! begon ooit in de wijk Brukske in
Venray. Een groepje hangjongeren wilde graag iets
positiefs doen voor de buurt. De jongeren boden
aan om klusjes te gaan doen voor bewoners, zoals
tuintjes bijhouden of schilderwerk. Voor zo’n mooi
idee wilde Wonen Limburg wel iets terugdoen.
We zijn toen het project Go4it! gestart, waarmee
we jongeren in ruil voor klusjes begeleiden bij het
zoeken naar een baan.

RON SCHWACHOFER

VRIJWILLIGERSWERK: EEN ZINVOLLE TIJDSBESTEDING

Vrijwilligerswerk is voor veel mensen een zinvolle tijdsbesteding.
Voor sommigen is het zelfs een opstapje naar betaald werk.
Wonen Limburg werkt ook met vrijwilligers: bijvoorbeeld onze
energiecoaches, die bewoners adviseren over energiebesparing.
Wij trainen de vrijwilligers voor het werk als energiecoach en we
betalen ze een vrijwilligersvergoeding.
“JE ZIET DIE JONGEREN GROEIEN ALS MENS”

Oud-stratenmaker en hovenier Ron Schwachofer
begon als vrijwilliger bij Go4it! in Venray. Nu is hij bij
het project in dienst als werkmeester.
“Ik was gedeeltelijk afgekeurd, maar ik wilde me
graag nuttig maken. Via Wonen Limburg kwam ik bij
Go4it! terecht. Ik begeleid de jongeren en controleer
of ze goed werk afleveren. Als ze bij ons beginnen
hebben ze soms het idee dat ze niet zo veel kunnen.
Als ze wat langer bezig zijn, zie je ze gewoon groeien
als mens. Dat vind ik het allermooiste van dit werk.”
ENERGIECOACH WORDEN?

Is energiecoach worden ook iets voor u?
Neem dan contact op met Wonen Limburg
via ons WoonAdviesTeam op 088 - 385 0800
of via e-mail: energiecoach@wonenlimburg.nl.
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MET IEDEREEN CONTACT

“Op dit moment begeleid ik een groepje van zeven,
maar er zijn ook periodes dat ik wel twaalf jongeren
begeleid. Ik heb met bijna alle deelnemers van
de afgelopen jaren nog contact. Sommigen zitten
jammer genoeg weer thuis, maar veel van hen
hebben de stap naar betaald werk gemaakt. Het
project is echt een aanwinst voor de buurt. Mooi dat
Wonen Limburg daar zo veel energie in steekt.”
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EVEN TUSSENDOOR

Werkzaamheden aan uw
woning? We laten het weten!
In de komende jaren verbetert Wonen Limburg zo’n 4.000 woningen
met energetische maatregelen. Worden er werkzaamheden aan uw
woning verricht? Dan krijgt u daarover ruim van tevoren bericht van
het uitvoerende bedrijf. Heeft u nog geen bericht gehad? Dan kunnen
we u helaas ook nog niet vertellen wanneer we bij u aan de slag gaan.

Adressen huurdersbelangenorganisaties
Heeft u een vraag, verzoek of klacht, en komt u er met Wonen Limburg even
niet uit? Daarvoor is er de Huurdersraad Wonen Limburg. Samen met de
vier huurdersorganisaties draagt de Huurdersraad Wonen Limburg bij aan
een goede verstandhouding tussen Wonen Limburg als verhuurder en u als
huurder. Uw lokale huurdersbelangenorganisatie is altijd bereid om bij te
springen. Hieronder vindt u alle contactgegevens overzichtelijk bij elkaar.

Verslag Wonen Limburg Lab
Iedereen kan iets!
Begin dit jaar organiseerden we het Wonen Limburg Lab Iedereen
kan iets! Onderwerp: hoe kunnen bewoners elkaar beter helpen?
Als we een beetje naar elkaar omkijken is het namelijk veiliger en
prettiger wonen in wijken en buurten. We spraken met 11 bewoners over
knelpunten en oplossingen om meer voor elkaar te kunnen betekenen
in de buurt. Alle deelnemers zijn actief in vrijwilligerswerk, in een
bewonerscommissie of anderszins betrokken bij het wel en wee van hun
woonomgeving. Dit leverde een mooi gesprek op waarbij we veel leerden
van de inzichten van deze bewoners.
Benieuwd naar de knelpunten, oplossingen en het vervolg?
Lees dan het verslag op www.wonenlimburg.nl.

Huurdersbelangen Zuid-Limburg
Buurtwinkels Heerlen en Sittard
Secretariaat SHZL
Aambosveld 3, 6416 CT Heerlen
secretaris@shzl.nl of penningmeester@shzl.nl
www.shzl.nl
Huurdersvereniging Noord-Limburg
Buurtwinkels Panningen, Horst en Venray
Bergweg 4, 5801 EG Venray
0478 - 584 502, info@hv-nl.nl
www.hv-nl.nl
Huurdersbelangen Midden-Limburg
Buurtwinkel Weert
Emmasingel 61, 6001 BB Weert
0495 - 543 858, info@huurdersbelangen.info
of info@huurdersplatform-weert.nl
www.huurdersbelangen.info
Huurdersbelangenvereniging Maas & Roer
Buurtwinkel Roermond
Monseigneur Driessenstraat 197, 6043 CV Roermond
0475 - 533 212
www.shmr.nl
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Reparatieverzoeken
gezamenlijke ruimtes
Op eenvoudige wijze reparatieverzoeken aan ons doorgeven?
Dat kan via Mijn Wonen Limburg (www.wonenlimburg.nl/
login). Doet u dat via uw eigen account? Dan ziet u behalve
gedane meldingen op uw eigen adres, ook meldingen over de
algemene ruimtes in uw woongebouw. Zo ziet u meteen of een
van uw buren al een storing in de gemeenschappelijke ruimte
heeft doorgegeven, of juist niet!

V IA
R EG E L JE Z A K E Nburg.nl/login
ww w.wo nenlim
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ONDERNEMEN
IN JE EIGEN BUURT
INHOUD

ONDERNEMEN IN
JE EIGEN BUURT
Wonen Limburg ondersteunt veel projecten waarbij
mensen in hun eigen buurt aan de slag kunnen. Voor ons
is dat dubbele winst: mensen vinden een baan én hun
bedrijvigheid zorgt voor een levendige buurt. Een paar
mooie voorbeelden uit heel Limburg.

KR8TIG, WEERT

In Weert verwijzen we jongeren die graag aan het werk
willen naar Kr8tig. Daar kunnen ze ervaring opdoen in
een van de werkplaatsen, waaronder een bakkerij en
een restaurant. Bij Kr8tig kunnen jongeren ook aan
de slag in de ICT, zorg, autotechniek, fietstechniek en
bij een klussendienst. Veel Weertenaren hebben al
kennisgemaakt met de huisgemaakte vlaai, of hebben
hun fiets of laptop bij Kr8tig laten repareren!

“We komen hier
vaker, voor een
kop koffie en
een stukje vlaai.”
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“Je vindt me hier elke
week. Voor kaas,
eieren en een praatje.”

WEEKMARKT DONDERBERG, ROERMOND

In de Roermondse wijk Donderberg wilden
bewoners graag een plek om elkaar te ontmoeten.
Met deze weekmarkt slaan ze twee vliegen in een
klap: ze ontmoeten elkaar voor een praatje en een
aantal buurtbewoners vond er werk. Zij staan er
nu als kleine ondernemer met hun eigen kraam.
De nadruk ligt op lekker eten, van gegrilde
kippetjes tot heerlijke Indische hapjes.
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DIPLOMA
FINANCIEEL
GARANTIE
GELUKKIG
HAPJES
PUZZEL
HOOP
HULP

RUILWINKEL, HEERLEN

Naast de buurtwinkel van Wonen Limburg in Heerlen is de
ruilwinkel Aurora gevestigd. Hier kunnen mensen spullen
brengen en halen, zonder de portemonnee te trekken.
Dat is niet alleen hartstikke prettig, maar ook duurzaam.
Dankzij de ruilwinkel verdwijnen spullen namelijk niet bij
het afval, maar krijgen ze een tweede leven.

NUTTIG
ONDERHOUD
PLAN
POSITIEF
PRAATJE
PRACHTIG
RUIL

THUIS
TUIN
VRIJWILLIG
WEEKMARKT
WERK
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Onderstaande woorden zijn in alle
mogelijke richtingen in het diagram
verborgen. De letters mogen meer
dan eenmaal gebruikt worden.
De overgebleven letters vormen,
horizontaal, regel voor regel van
boven naar beneden gelezen,
de oplossing.
AANWINST
BAAN
BUURT
CONTACT
CONTROLEER
DIPLOMA
FINANCIEEL
GARANTIE
GELUKKIG
HAPJES
HOOP
HULP

KAART
KIPPETJES
LEUKER
MAAKT
MAAND
NUTTIG
ONDERHOUD
PLAN
POSITIEF
PRAATJE
PRACHTIG
RUIL

SERIEUS
SOCIAAL
STAP
STRESS
TAAL
THUIS
TUIN
VRIJWILLIG
WEEKMARKT
WERK

© Sanders puzzelboeken, Vaassen
© Sanders puzzelboeken, Vaassen

“Ik richt een
woning in met
alleen maar
gevonden en
gebruikte
voorwerpen.”

DE PRIJSWINNAARS VAN DE FEBRUARI-PUZZEL

PUZZEL MEE EN WIN EEN WAKE-UP LIGHT!

De juiste oplossing van de puzzel uit het vorige
magazine is: “goeiedag zeggen tegen je buren
is leuk”. Deze drie winnaars hebben hun spel
Everyday Life al thuis ontvangen:

Zit u ’s morgens rechtop in bed door het gepiep of gerinkel
van een ouderwetse wekker? Win deze wake-up light en
word voortaan geleidelijk wakker. Dat maakt het nét iets
gemakkelijker om een warm bed uit te komen ’s ochtends!
Stuur uw
oplossing vóór vrijdag 18 mei naar de redactie
Oplossing:
van ‘InEen
de buurt
van…’.
uw naam
en adres
zinvolle
dagVergeet
maaktniet
je buurt
leuker
te vermelden.

De heer Heuts uit Odiliënberg
Mevrouw Vanderfeesten uit Weert
Mevrouw Frijns uit Urmond

PER E-MAIL

indebuurtvan@wonenlimburg.nl
PER POST

Wonen Limburg
Postbus 1254
6040 KG Roermond

HOOFDREDACTIE

DRUKWERK

Wonen Limburg
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WELKOM
Horst
DOOLGAARDSTRAAT 38

Ma t/m Vrij 10.00 – 13.00

Heerlen

Weer t
SITTARDERWEG 6
WILHELMINASINGEL 175A

Ma t/m Vrij 10.00 – 13.00
Do		
17.00 – 18.30

Ma t/m Vrij 10.00 – 13.00
Do		
17.00 – 18.30

A

Postbus 1254
6040 KG Roermond
T

088 - 385 0800
E

Roer mond

post@wonenlimburg.nl

WILLEM II SINGEL 25

Ma t/m Vrij 8.30 - 17.00

Sittard

W

wonenlimburg.nl

STATIONSSTRAAT 47

Ma t/m Vrij 10.00 – 13.00
Do		
17.00 – 18.30

De bezoekadressen van onze
buurtwinkels in Venray, Horst,
Panningen, Weert, Roermond,
Sittard en Heerlen vindt u
op onze website.
Volg ons op:

Panningen
RAADHUISSTRAAT 130

Ma t/m Vrij 10.00 – 13.00
Ma 		
17.00 - 18.30
VOOR ALLE BUURTWINKELS

Venray
GOUDEN LEEUWPLEIN 2

Ma t/m Vrij 10.00 – 13.00
Ma		
17.00 – 18.30

Bel: 088 – 385 0800
Post: postbus 1254,
6040 KG Roermond
(dus niet naar de buurtwinkels)
Mail: post@wonenlimburg.nl

