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Samen  toegevoegde waarde creëren en delen. Het tellen van onze zegeningen en het zoeken van 

nieuwe en niet-voordehand liggende partners waren de hoofdlijnen van de bestuurlijke bijeenkomst 

‘Aan zet op de Donderberg’  op woensdag 22 februari 2017 in de Donderie in Roermond.  

De aanwezige bestuurders en managers vertegenwoordigden een breed spectrum van organisaties die 

allen op de één of andere manier betrokken zijn bij de Donderberg. Variërend van zorg tot basis- en 

middelbaar onderwijs, van politie tot kinderdagverblijf, van uitkeringsinstantie tot bedrijfsleven. Deelnemers 

die vanuit hun passie, werk en netwerk misschien iets voor elkaar kunnen betekenen. En zo ‘samen aan 

zet zijn’ op de Donderberg. Hierbij Een korte impressie van deze bijeenkomst. Een uitgebreider verslag met 

informatie hoe het vervolg eruit ziet volgt. 

 

Ontmoeten op de Donderberg 
Het kennismaken met elkaar stond vanaf de ontvangst centraal en kreeg een 

vervolg tijdens het speeddaten. “Zoek vooral iemand op die je niet kent”, 

verzocht Bas Verbruggen, dagvoorzitter. En daar werd gretig gebruik van 

gemaakt tijdens enkele korte ontmoet-rondes. 

 
Het Wijkontwikkelingsproces is in 2012 gestart door vier partijen, zijnde 

Gemeente Roermond, Wonen Limburg, Wonen Zuid en Provincie Limburg. 

“De eerste vier jaar zitten er op. Nu staan we aan het begin van de tweede 

fase. Deze beginnen we bewust met een bijeenkomst als deze. In deze fase 

staan ‘dialoog’ en ‘samenwerken’ namelijk nog meer centraal. Met bewoners 

én partijen die in de wijk actief zijn.” Niet de projecten staan centraal maar het 

proces van samenwerken. 
 

Halen én brengen 
De vier WOP-bestuurders werden naar voren gehaald om kort en krachtig te 

duiden wat zij hopen mee naar huis te nemen en wat ze zelf meebrengen. 

 

Gerard IJff (Gemeente Roermond, wethouder, voorzitter stuurgroep WOP) 
“Ik hoop dat we vijf concrete onderwerpen met elkaar in beeld krijgen die anders niet tot stand zouden zijn 

gekomen. Ook hoop ik dat het fundament dat we als samenwerkende partners al hebben nog breder wordt. 

Vanuit mijn portefeuille sociale zaken hoop ik dat we een groot deel van de huidige niet-werkenden in deze 

wijk naar werk brengen. En vanuit sport hoop ik dat we meer mensen aan het bewegen krijgen”.  
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Marleen van Rijnsbergen (Provincie Limburg, gedeputeerde) 

Marleen reageerde adrem op de stellingname van de dagvoorzitter dat ze vanuit provincie op ‘veilige 

afstand’ zit en dat de details, waaraan op de Donderberg wordt gewerkt, niet interessant zijn voor de 

provincie. “ik wil juist niet op afstand zitten, dat voelt niet comfortabel! En details? Hier gaat ’t juist om! In de 

wijken, bij de mensen, daar doen we het voor. En ook mee. De economische structuur kan niet zonder de 

sociale structuur en vice versa. Ik hoop dat we samenwerking zoeken, die vaak op onverwachte manieren 

ontstaat, en dat deze tot mooie plannen en resultaten leidt. Ik haal én breng twee uitgestoken handen om 

dat te doen wat nodig is.”  

 

Wim Hazeu (Wonen Limburg) 

“Als woningcorporatie metselen we stenen, maar hebben we ook een maatschappelijke opgave: we willen 

een ‘thuis’ bieden. Een huis is metselwerk, maar de –t- maakt het verschil. Daar acteren we dan ook op. 

Als het achter de voordeur hommeles is, hebben wij ons doel niet bereikt. We zoeken nieuwe coalities. Lef 

om te experimenteren. Lef en durf om buiten het eigen instituut te gaan. We hopen die kruisbestuivingen 

een stap verder te brengen. Wat we brengen? We werken met een kansmakelaar. Hij heeft de vrijheid om 

waar kansen liggen, coalities te smeden. Mensen te ondersteunen van probleem naar oplossing, vandaag 

en morgen. “ 

 

Aschwin Kwak (Wonen Zuid, vervanger Marc Schroten) 

“Ik hoop op ‘wij’, een stukje collectiviteit. We staan er met z’n allen voor om de wijk mooier te maken en de 

personen die hier wonen te laten meedoen naar vermogen. Die bewoners zijn voor een deel onze 

huurders. We willen dat ze trots zijn op hun wijk, zich er thuis voelen en zich van daaruit ook inzetten voor 

hun woonomgeving. Ik hoop dat nog meer bewoners met initiatieven komen. Ik hoop dat wij vanuit onze 

samenwerking als professionals mensen kunnen helpen. Wat breng ik mee? Niet het huis, niet de stenen. 

Maar wel kennis van wat achter de voordeur gebeurt. “ 

 
 

Samen waarde creëren 
Na deze opening gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Op 

zoek naar verbindingen tussen ieders eigen doelstellingen en 

netwerken. De eerste ronde was een vrije brainstorm. De tweede 

ronde had als doel tot concrete acties te komen. De vier WOP-

bestuurders waren voorzitter in elke groep.  Aan de hand van de 

opbrengst van de eerste tafelronde, kwamen in de tweede ronde vier 

thema’s aanbod: 

1. Zorginzet beter op elkaar afstemmen 

2. Niet praten over mensen maar met mensen 

3. Ketenorganisatie rond jeugd op weg naar zelfstandigheid 

4. Het creëren van onorthodoxe wegen, van ruimte om tot  

vernieuwing te komen 

 

  

“De economische structuur 
kan niet zonder de sociale 

structuur en vice versa. Ik hoop 
dat we samenwerkingen zoeken 
en op onverwachte manieren tot 

mooie plannen en resultaten 
komen.” 

https://www.wonenlimburg.nl/Wij_zijn_Wonen_Limburg/Zo_werken_we/De_kansmakelaar_ondersteunt_ambitie
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Het waren mooie en geanimeerde gesprekken. De inhoudelijke uitkomsten volgen op een later moment. 

Voor dit moment alvast een voorproefje in tekst en beeld:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen eten 
Tijdens de pauze verzorgde stichting Multi Koken & Bewegen 

heerlijke hapjes. Deze stichting bestaat uit meer dan 30 vrijwilligers 

van verschillende culturele afkomst met een passie voor koken. Hun 

doel is het activeren en verbinden van mensen uit de wijk en waar 

mogelijk het begeleiden naar een vaste werkplek van mensen die 

momenteel niet werken. Streven is ook om een bijdrage te leveren 

aan initiatieven die gezond eten en meer bewegen stimuleren of een 

educatief karakter hebben. Maandelijks verzorgen zijn een kookcafé 

in het KEC. 

 

 

Afsluiting 

Gerard IJff, sluit als voorzitter stuurgroep WOP Donderberg de bijeenkomst af. “Ik vond het een uitstekende 

bijeenkomst. Professionals, mensen die veel weten, een groot netwerk hebben en hart hebben voor de 

zaak. We zien met z’n allen dat verbeteringen nodig, maar vooral ook mogelijk zijn. Ik hoop en droom dat 

we niet terugvallen in oude werkpatronen. Blijf contact zoeken. Laten we elkaar meer vinden, ook door de 

verschillende beleidsthema’s heen. Wij als WOP zullen u laten weten hoe de uitkomsten van vanavond 

verder gebracht worden. Maar ga vooral ook in de tussentijd zelf aan de slag!  Een aantal concrete zaken 

kunnen morgen al opgepakt worden... Dank voor uw actieve inbreng. Dank voor het samen starten aan de 

verdere wijkontwikkeling van de Donderberg. Iedereen werkt mee. Zo doen we dat op de Donderberg!” 

 

 
 

 “Zorgen dat kinderen niet op school 
komen met een rugzakje en na 
school met een hutkoffer sjouwen.” 

 
 “Werkgevers willen vaak het 

schaap met vijf poten. Ik heb 
er drie met elk twee poten.” 

 
 “Verbindingen zijn nodig.” 

 
 

 “We ontmoeten ouders die nog 
gealfabetiseerd moeten worden. 
Dan kunnen we wel allerlei 
prachtige projecten hebben….  
We moeten eerst de drempel lager 
maken om te participeren. 
Dichterbij bij de mensen. 
Bijvoorbeeld op school.” 

http://www.donderbergroermond.nl/
http://www.multikoken-bewegen.nl/over.htm

