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2016 het jaar van de verbinding 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Maximina over 2016. 

In 2015 hebben we onze missie en visie nog eens heel duidelijk geformuleerd, 

en hebben we een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de periode             

2015-2019. 

In 2016 hebben we op basis van die ideeën heel hard gewerkt aan 

professionalisering en  uitbreiding van activiteiten. Dat is zó goed gelukt dat 

grote delen van het meerjarenbeleidsplan ver voor de verwachte datum 

gerealiseerd zijn. Wij zijn dan ook heel trots op alles wat wij met zijn allen 

bereikt hebben! 

De kroon op het werk was wel het winnen van de hoofdprijs van Onze Buurt op 

2 november: geld voor de bouw van een nieuwe, grote, keuken. Het was een 

erkenning van het harde werken, het plezier daarin,en van het enthousiasme 

van vrijwilligers en deelnemers. 

Met zijn allen, deelnemers, vrijwilligers en bestuur, gaan we vol enthousiasme 

door in 2017. 

Wij hopen dat u van het lezen van dit verslag net zo enthousiast zult worden. 

Ik wens u veel leesplezier, 

 

Liesbeth van Soest         april 2017 

voorzitter 
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In 2016 heeft Maximina sterk ingezet op het naar buiten treden van Maximina en het leggen 

van verbindingen tussen verschillende groepen in de samenleving. Deze verbindingen zijn 

noodzakelijk om maatschappelijke kansen van achterstandsgroepen te vergroten en om de 

samenleving leefbaar te houden.  

Maximina en de toekomst van Roermond 

In 2016 heeft Maximina haar bijdrage geleverd in de voorbereidingen rondom de 

totstandkoming van de toekomstvisie Roermond 2030. De roadshow heeft Maximina 

bezocht en de vrouwen hebben druk gediscussieerd over wat nu het belangrijkste is in de 

toekomst. 5 van de vervolgthemabijeenkomsten in de zomer van 2016 zijn bezocht door 

Maximina. 

 

 

Maximina en Jan Linders 

In 2016 heeft Jan Linders Roermond  Maximina 

gekozen als goede doel.  Hier is binnen Maximina 

invulling aan gegeven door het oprichten van een Jan 

Linders-team. Dit team bakt en verkoopt 2 wekelijks 

wafels in de winkel, samen met deelnemers van de 

Nederlandse taallessen. Op deze manier worden de 

taalvaardigheden in de praktijk gebracht  en kunnen 

de vrouwen in een andere omgeving werkervaring 

opdoen. De 10 vrouwen uit het Jan Linders team zijn 

trots op  het geld dat zij voor Maximina  verdiend 

hebben. Daarnaast heeft Maximina Jan Linders 2 

dagen geholpen met het inzamelen van producten voor de actie van de voedselbank. 

20 januari 2017, de cheque wordt 
overhandigd 
 

13 januari 2016 stemmen voor de toekomstvisie van Roermond. Gezondheid en jeugd scoorde 
hoog bij de vrouwen van Maximina  
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MaximinaMode 

In 2016 is geïnvesteerd in het versterken van Maximinamode, enerzijds door de instroom 

van goederen te vergroten en anderzijds door de leerwerkplaats strakker te organiseren. 

Door het aanspreken van andere netwerken in de samenleving is een goederenstroom op 

gang gekomen die ertoe heeft geleid dat de omzet fors gestegen is. De “oude eigenaren” van 

de kleren werden nieuwsgierig naar 

Maximina. Dit heeft geleid tot presentaties bij 

o.a. service-clubs. Vanuit deze contacten zijn 

diverse mensen actief geworden voor 

Maximina, omdat ze Maximina een warm hart 

toedragen maar ook omdat ze graag bij 

Maximina komen en het hun eigen leven 

verrijkt.  

Maximina knapt uit haar jasje en kijkt 

reikhalzend uit naar een grotere leer-

werkplek met ruimere openingstijden. 

 

Maximina Amnesty en de Kasteeltuin 

8 maart heeft Maximina samen met basisschool de Kasteeltuin en Amnesty International 

aandacht besteed aan de viering van internationale vrouwendag. Een gevarieerd programma 

is aangeboden aan de plm. 80 bezoekers bestaande uit zang, dans en voordrachten. Een 

internationale bijeenkomst waarin verbindingen ontstonden tussen verschillende groepen 

uit de samenleving. 

 

 

 

 

Optreden van Hakiri met de 
Afrikaanse balafoon en yambee 
 

Optreden van het koor van basisschool de 
Kasteeltuin 8 maart 2016 
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Maximina en nu verder en de coaches 

Over de training Maximina en nu verder is 

een aparte evaluatie geschreven. De 

succesfactoren van deze training zijn dat de 

vrouwen in hun vertrouwde omgeving aan 

deze training deel kunnen nemen en  dat de 

coaches hun eigen netwerk ingezet hebben 

om de doelen van de deelnemers te 

realiseren. De 12 coaches zijn deels intern 

en deels extern geworven. 

 

 

NL Doet 

Op 12 maart heeft de gouverneur met zijn kabinet 

samen met de Lions Roermond Maximina ontdaan 

van de gele wanden en voorzien van een frisse 

aanblik. Samen met vrijwilligers van Maximina is 

hard gewerkt. In de zomervakantie is de klus 

afgerond. Maximina is blij met het werk dat verzet 

is maar ook met de uitwisseling die tijdens de lunch 

plaats vond. Tussen het schilderen door vonden 

gesprekken plaats over doel en werkwijze van 

Maximina. In een positieve sfeer is veel werk verricht. 

 

Maximina en armoede 

De doelgroep van Maximina heeft veelal te 

kampen met beperkte financiële middelen. 

Het doel van Maximina is om vrouwen te 

stimuleren in hun ontwikkeling en hun 

zelfredzaamheid te vergroten. Rondom het 

thema armoede wordt hier invulling aan 

gegeven door de vrouwen te informeren 

over slim om gaan met geld en over 

bestaande regelingen; o.a. via de workshop 

Certificaatuitreiking Maximina en 
nu verder oktober 2016 
 

Moe en voldaan, 12 maart 2016 

 

Marijke tekent namens Maximina op 21 
maart een intentie van SAS, schuldhulp 
alliantie samenwerken   
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Grip op Geld van de gemeente Roermond die in Maximina gegeven is maar ook door 

themabijeenkomsten, door in gesprek met de wethouder te gaan over armoedebeleving en 

door deel te nemen aan de bijeenkomsten van SAS. 

In 2017 blijft armoede op de agenda staan bij Maximina o.a. door invulling te geven aan de 

thema-maand van de armoede in maart. 

 

Maximina en Multi Koken en bewegen 

2 organisaties slaan de handen ineen om een 

moestuin voor de bewoners van de Donderberg 

te realiseren. Met steun van Wonen Limburg en 

het WOP is in juni de Donderse Moestuin 

geopend. In eerste instantie mede onder de 

paraplu van Maximina maar in 2017 is de 

Donderse moestuin een zelfstandige stichting 

geworden. 

 

 

Maximina en het Wijkontwikkelingsplan 

Maximina neemt actief deel aan de gesprekken en de activiteiten rondom het 

wijkontwikkelingsplan (WOP) en de activiteiten die daaruit voortvloeien zoals het initiatief 

om tot een bruisende Donderie te komen. Er wordt getracht de vrouwen van Maximina daar 

zoveel mogelijk bij te betrekken. De taal vormt hierin een barrière, bijeenkomsten worden 

soms in het dialect gevoerd of er wordt in een rap tempo gesproken. 

 

 

 

Tijdens een werkbezoek van  gedeputeerde 
Marleen van Rijnsbergen aan de Donderberg 
wordt geluncht bij Maximina. Tijdens deze lunch 
vertellen vrouwen van Maximina wat Maximina 
voor hun betekent en wat zij voor Maximina 
betekenen. Voor Lena is Maximina de springplank 
geweest om uit haar isolement te komen en als 
zelfstandige vrouw deel te gaan nemen aan de 
Roermondse samenleving 
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Maximina en de citygames 

In september is deelgenomen aan de citygames 

Roermond, deels als team-building en deels om 

aan naamsbekendheid te werken. Het 

inschrijfgeld is gesponsord. 

 

 

 

Maximina en onze buurt 

Het meedoen aan de wedstrijd van onze 

buurt heeft naast het winnen van de 

hoofdprijs veel opgeleverd voor Maximina. 

Vrouwen hebben geleerd zich zelf te 

presenteren en  hebben ervaren dat ze iets 

te vertellen hebben. Voor de vrijwilligers 

van Maximina is het een enorm compliment 

dat hun project niet alleen genomineerd is 

maar ook nog de hoofdprijs gewonnen 

heeft. De Donderse wereldkeuken kan 

gerealiseerd worden in 2017! 

 

 

Maximina en de ECI 

In oktober heeft er een workshop van de ECI plaats gevonden in Maximina. Het doel was om 

vrouwen van Maximina in contact te brengen met de ECI. Op een vrijdagmiddag zijn er 5 

stopmotion films gemaakt die een week later in de ECI vertoond zijn. Een 20-tal vrouwen van 

Maximina  met hun kinderen waren hierbij aanwezig. Een hele beleving om naar de ECI te 

gaan! 

 

Maximina en de maand van de geschiedenis 

Maximina heeft invulling gegeven aan de maand van de geschiedenis met als thema 

“grenzen” door een lezing te geven over de veranderende grenzen in Koerdistan en door een 
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Trotse vrouwen, juli 2016. Tijdens de 
afsluiting van het seizoen hebben alle 
deelnemrs een persoonlijk certificaat 
ontvangen 

workshop grenzeloos koken aan te bieden waarin een culinaire 

wereldreis gemaakt wordt en de deelnemers begeleid worden door 

iemand uit het betreffende land. 

 

 

 

 

Oog voor de mantelzorger 

Maximina heeft een gesprekstafel georganiseerd 

in het kader van de campagne ”Oog voor de 

mantelzorger”. Hoe zorg je voor een naaste op 

afstand en hoe wordt in andere culturen 

mantelzorg verleend en gefaciliteerd.. Aan deze 

gesprekstafel namen zowel deelnemers van 

Maximina als  externe gasten deel. 

 

 

 

Maximina en de basisscholen Vincent van Gogh en de Kasteeltuin 

In navolging van het succes op de Vincent 

van Gogh school is ook op de Kasteeltuin 

gestart met het geven van taallessen aan 

moeders. Op de kasteeltuin wordt aan deze 

activiteit invulling gegeven door op 

woensdagmorgen een 

huiskamerbijeenkomst te houden waarin 

onderling contact, omgang met kinderen en 

het vergroten van de leefwereld centraal 

staat. 

Tijdens de lessen in de Vincent van 

Goghschool wordt naast het Nederlands de 

nadruk gelegd op de relatie met de 

basisschool. 

Fatima legt uit hoe de grenzen in 
Koerdistan in de loop der tijden 
gewijzigd zijn 
 

De middag werd muzikaal omlijst door 
Phuong die een prachtig Chinees lied zong 
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De deelnemers van deze taalroepen waren ook aanwezig bij de afsluiting van het seizoen in 

juli waarin alle deelnemers een certificaat ontvangen. 

 

Al deze externe activiteiten hebben ertoe geleid dat: 

• Er meer naamsbekendheid is van Maximina 

• Een toestroom van vrijwillligers ontstaat en dat Maximina regelmatig benaderd 

wordt om samen te werken 

• Er een positieve sfeer is binnen en rondom Maximina  

Naast deze activiteiten in relatie met anderen hebben de 55  vrijwilligers van Maximina ook 

uitvoering gegeven aan de reguliere activiteiten. 

 

Activiteitenoverzicht 2016 

Activiteit Frequentie Gemiddeld aantal 
deelnemers/bezoekers  
per groep 

Deelnemers/bezoekers 
op jaarbasis 

Draadjesavond 1 maal per week 5 200 

Hobbymiddag 1 maal per week 7 280 

Naailes 3 groepen eenmaal 
per week 

6 520 

Schilderles 1 maal per week 7 210 

Yoga 1 cyclus van 10 lessen 6 60 

Spreekles  4 groepen per week 10 1600 

Schrijfles 2 groepen per week 10 800 

Leesles 3 groepen per week 8 960 

Kookles 1 maal per maand 6 60 

Kookcafé 8 maal per jaar 30 240 

Kookworkshop 5 7 35 

Leerwerkplaats 
MaximinaMode 

2 maal per week 20 1600 

Moeder-kind 
middag 

6 maal in 2016 10 60 

Zielenkaarten 
maken 

1 maal per 3 weken 8 104 

Tuingroep 2 maal per week in 
het seizoen 

5 100 

Arabische les 1 maal per week  3 30 

Jan Lindersteam 2 maal per 2 weken  10 400 
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Vrijwilligers maken Maximina tot een succes:  

De activiteiten zijn in 2016 uitgevoerd en begeleid door 55 vrijwilligers. Deze vrijwilligers 

worden in hun werkzaamheden begeleid en gecoacht door de clusterleiders, 6 in totaal. 

De clusterleiders vervullen een cruciale rol inde aansturing van de vrijwilligers. In 2016 is het 

gelukt om een stevig team van clusterleiders te formeren. De clusterleiders worden begeleid 

door de coordinator.  

Het bestuur heeft in 2016 besloten de agogisch ondersteuner ook coördinerende taken te 

geven. Door het grote aantal  vrijwilligers in combinatie met het beperkt aantal uren dat 

vrijwilligers aanwezig zijn in Maximina ontstond er behoefte aan afstemming en coördinatie.  

Uitgangspunt blijft dat alles wat door de deelnemers gedaan kan worden,  door hun gedaan 

blijft worden; die dingen die vrijwilligers kunnen doen, doen vrijwilligers, enz.  

Ook in 2016 zijn er meer deelnemers en vrijwilligers met een rugzakje naar Maximina 

gekomen. Dit vraagt vaak extra inzet van de vrijwilligers en de clusterleiders en de agogisch 

ondersteuner. 

Voor sommige vrijwilligers is het werken binnen het centrum een opstap naar iets anders 

(werk, opleiding), een manier om onder de mensen te komen of een manier om de 

Nederlandse taal te oefenen. 

Om te zorgen dat persoonlijke doelstellingen gerealiseerd worden is er met alle deelnemers 

en vrijwilligers een jaargesprek waarin doelstellingen worden geformuleerd en vertaald naar 

acties. Tevens wordt in deze gesprekken bekeken of de vrouwen een stap gezet hebben op 

de participatieladder. 

Moeder-kind middag Maximina 
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Voorafgaand aan deze gesprekken krijgen de vrijwilligers een training waarin het belang van 

deze gesprekken ervaren wordt en geoefend wordt hoe deze gesprekken te voeren. In de 

praktijk lukt het niet om met alle deelnemers deze gesprekken te voeren. Voor wat betreft 

de vrijwilligers wordt met nagenoeg alle vrijwilligers dit gesprek gevoerd. 

Participatieladder Vrijwilligers 
    

       

  
Positie  Positie Positie Positie Positie 

  
2013-12 2014-04 2014-11 2015-06 2016-10 

Vrijgesteld van arbeid (pensioen, WAO)       4   

7. Betaald werk 6 8 13 6 15 

6. Betaald werk met ondersteuning 1 0 0 3 8 

5. Onbetaald werk buiten MC 10 11 11 9 8 

4. Onbetaald werk binnen MC 9 13 12 13 7 

3. Deelname georganiseerde act. 0 0 1 3 2 

2. Sociale contacten buitenshuis 0 0 0 0 2 

1. Geïsoleerd 0 2 0 2 1 

Niet ingevuld   3 2 9   

Vrijwilligers  28 37 39 49 43 

       

  
Positie  Positie Positie Positie Positie 

   
2014-04 2014-11 2015-06 2016-10 

Van positie 1 naar 4   1 1 1 1 

Van positie 1 naar 5       1   

Van positie 1 naar 6       1 1 

Van positie 1 naar 7   1 1 1   

Van positie 2 naar 4         1 

Van positie 2 naar 5         1 

Van positie 2 naar 7         1 

Van positie 3 naar 4   4   2 2 

Van positie 3 naar 5   1       

Van positie 3 naar 6         1 

Van positie 3 naar 7         1 

Van positie 4 naar 5   2 1 2 1 

Van positie 4 naar 5         1 

Van positie 4 naar 6         2 

Van positie 4 naar 7         1 

Van positie 5 naar 6   1   2 2 

Van positie 5 naar 7   2 1   2 

Van positie 6 naar 7         1 

Aantal vrijwilligers die gestegen zijn     10 4 10 19 
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Participatieladder deelnemers    

   
   

 
Positie Positie Positie Positie Positie 

 
2013-12 2014-04 2014-12 2015-10 2016-10 

7. Betaald werk 15 10 3 0 7 

6. Betaald werk met ondersteuning 0 2 0 1 4 

5. Onbetaald werk buiten MC 8 10 3 3 11 

4. Onbetaald werk binnen MC 2 6 1 6 8 

3. Deelname georganiseerde act. 23 25 26 16 23 

2. Sociale contacten buitenshuis 1 2 7 5 3 

1. Geïsoleerd 0 1 3 0 0 

Formulier half ingevuld die met ? 0 5 
 

0 0 

Aantal deelnemers ingevuld 49 61 43 31 56 

      

 
Positie Positie Positie Positie Positie 

 
2013-12 2014-04 2014-12 2015-10 2016-10 

Van positie 1 naar 2 
  

1 
  

Van positie 1 naar 3 
   

1 
 

Van positie 1 naar 4 
   

1 
 

Van positie 2 naar 3 
 

1 1 2 2 

Van positie 2 naar 6 
    

1 

Van positie 3 naar 4 
 

4 
 

2 
 

Van positie 3 naar 5 
 

2 
 

1 1 

Van positie 3 naar 6 
    

1 

Van positie 3 naar 7 
    

1 

Van positie 5 naar 6 
 

2 
   

Van positie 5 naar 7 
    

1 

Van positie 6 naar 7 
     

Aantal deelnemers die gestegen zijn 
 

10 2 7 7 

 

 

Bestuur: 

De samenstelling van het bestuur is in 2016 ongewijzigd en bestaat uit: 

• Liesbeth van Soest, voorzitter  

• Marianne Robberts, penningmeester 

• Astrid van den Bosch, secretaris   

• Martha Wielema  

• Do Arts. 
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Organisatie:  

Door de toename van vrijwilligers, deelnemers, bezoekers en externe partijen die samen 

willen werken met Maximina is de druk op de organisatie groter geworden. Om alle vragen 

en uitnodigingen correct te behandelen, vrijwilligerscontracten in orde te maken, 

deelnemersbijdragen te innen, de Facebook pagina bij te houden enz. zijn er meerdere 

vrijwilligers wekelijks bezigs met de administratie 

 

Trainingen en deskundigheidsbevordering: 

In 2016 zijn diverse trainingen aangeboden aan de vrijwilligers: 

• Training  “hoe voer ik een jaargesprek” voor alle vrijwilligers die jaargesprekken 
voeren 

• Telefoontraining voor de gastvrouwen 

• Deskundigheidsbevordering voor docenten educatie via Wel.kom 

• Werken met de presentor, m.n.  voor de vrijwilligers educatie. 

• Multi cultureel vakmanschap via MPR 

• Vergadertechnieken via de VCR van Wel.kom 
 

Zijn de maatschappelijke kansen van achterstandsgroepen in 2016 vergroot? 

Maximina heeft hier geen meetinstrument voor; toch kan deze vraag positief beantwoord 

worden. 

Vrouwen zijn uitgestroomd naar werk, doorgestroomd naar andere vrijwilligersplekken of 

naar een onderwijsinstelling, het zelfvertrouwen van vrouwen is vergroot, vrouwen zijn uit 

hun isolement gekomen, de wereld van vrouwen is vergroot. 

Zijn er verbindingen gelegd tussen verschillende bevolkingsgroepen? 

Ook deze vraag kan positief beantwoord worden. In 2016 zijn er o.a. door de beursvloer, 

MaximinaMode, “Maximina en nu verder” andere netwerken aangesproken. Uit deze 

netwerken hebben diverse mensen aangegeven iets voor Maximina als organisatie te willen 

betekenen maar ook voor individuele deelnemers en of vrijwilligers. 

 

Lei Janssens 23 februari 2017 

Coördinator Maximina 


