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WERKelijk meedoen … in een sportieve omgeving
Op maandag 14 september 2015 start het pilotproject “WERKelijk meedoen”. De
maatschappelijke zorgaanbieders Radar, Xonar, Relim, Levanto, Talent en het Leger des Heils,
hebben samen met Maastricht Sport een sport-zorgprogramma ontwikkeld voor hun cliënten.
Cliënten van zorgaanbieders verrichten in eerste instantie één dagdeel per week werkzaamheden in
de sportieve omgeving van Maastricht Sport en nemen daarnaast deel aan sport- en
beweegactiviteiten. Door de combinatie van activiteiten op het gebied van werken, sociale ontmoeting
en bewegen ontstaan attractieve dagarrangementen met een maatschappelijke waarde.
Binnen het project staan de mogelijkheden en talenten van de cliënten centraal. Maastricht Sport wil
samen met haar zorgpartners de juiste ondersteuning bieden, zodat er sprake is van een
aantrekkelijke en zinvolle dagbesteding voor de deelnemers. In eerste instantie betreft het
werkzaamheden die bijdragen aan veilige en schone sport- en speelvoorzieningen in de stad.
In een tweede fase van het pilotproject worden de dagbestedingactiviteiten van de cliënten uitgebreid
met facilitaire en ondersteunende taken op de sportparken West en Geusselt. Daarbij wordt actief de
samenwerking opgezocht met de verenigingen op deze sportparken.
Een belangrijk tweede aspect van het pilotproject is het stimuleren van een gezonde leefstijl van de
deelnemers. Daarvoor is onder andere een uitgebreid en gevarieerd sport- en beweegprogramma
beschikbaar. Maastricht Sport is als erkend leerwerkbedrijf verantwoordelijk voor de professionele
uitvoering van dit programma en wordt hierbij ondersteund door Fontys Sporthogeschool, deskundig
kader van sportverenigingen en commerciële sportaanbieders.
Het vervoer van de deelnemers van de pilot wordt geregeld door de zorgaanbieders. Tevens zorgen
zij voor professionele begeleiding die afgestemd is op de mogelijkheden en de vraag van de cliënten.
Het benodigde materiaal en de coördinatie voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt verzorgd
door Maastricht Sport.
Het project start op basis van gesloten beurzen. Na drie maanden wordt geëvalueerd en wordt
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te komen tot duurzame inpassing van sportzorgarrangementen in de sportieve omgeving van Maastricht.
Actief deelnemen, betekent voor cliënten dat ze de kans krijgen om aan te sluiten bij
maatschappelijke projecten en verenigingsactiviteiten.
Door WERKelijk mee te doen aan het pilotprogramma met een afwisselende dagbesteding dragen de
deelnemers concreet bij aan het leefbaar, schoon en veilig houden van de sportieve omgeving van
Maastricht en hun eigen gezondheid.
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