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De nieuwe vrijwilliger
"Gemeenschappelijk thema: de nieuwe vrijwilliger (binden,
boeien). Aanwas en verjonging"

In 2025 hebben we een rol bij potentieel
kwetsbaren
"Bij potentieel kwetsbaren hebben we een rol"

In 2025 zijn MO’s in Limburg één front:
korte lijnen, gedeelde kennis en gebruik
maken van elkaars activiteiten
"Limburg in 2025: Maatschappelijke Organisaties zijn één front:
korte lijnen en kennis - en gebruik makend van elkaars
activiteiten. Zij vormen de basis voor een leef baar Limburg. Door
te investeren in deze MO's worden kosten op andere fronten
zoals zorg, criminaliteit, schuldhulpverlening, dagbesteding,
jeugdzorg, eenzaamheid, etc. voorkomen. Daarnaast hebben alle
beleidskaders binnen de provincie Limburg kennis van het
belang van MO's."

In 2025 smeden we nieuwe coalities voor
nieuw politiek beleid
"Hoe kunnen we nieuwe coalities smeden voor nieuw politiek
beleid? Daar is samenhang en organisatiekracht voor nodig.
Moeten we de provincie niet meer in positie brengen?"

Er is een initiatief opgestart om hierin elkaars informatie te
bundelen en samen op te trekken. Het is de doelstelling om met dit
middel samen een en ander op te pakken en de handen structureel
in een te slaan. ― HEIDYAMORY

Het is belangrijk dat we elkaar meer laten zien. We zijn vooral
bezig met de inhoud maar vergeten vaak de profilering. Door te
laten zien wat onze waarde is komen verder. ― HEIDYAMORY

Cyril: de wens om weer een statendebat te organiseren.
― HEIDYAMORY

In 2025 kunnen we snel inspelen op
actualiteiten
"Snel inspelen op actualiteiten. Hebben wij er genoeg van
geleerd? Hebben wij een basis / structuur? Hebben we dit
genoeg georganiseerd? Wat is dan onze bijdrage en rol?"

Marleen: Elkaar leren kennen en van elkaar weten wat je doet is al
een doel bij heel veel thema's. Van elkaar leren gaat een stapje
verder en zou heel goed zijn! ― HEIDYAMORY
Cyril: soms komen we bij mensen die we niet kunnen helpen. Maar
wellicht andere MO's wel. Ik denk hierbij ook aan een
vrijwilligersacademie. ― HEIDYAMORY
Berry: er zijn mogelijkheden die we niet van elkaar weten, die
moeten inzichtelijk worden. ― HEIDYAMORY
Marleen: sneller kunnen inspelen op actualiteiten maakt onze
maatschappelijke relevantie groter. Het is alleen niet meer of
minder belangrijk dan onze 'dagelijkse dingen', die houvast en
stabiliteit geven in het leven van heel veel Limburgers.
― HEIDYAMORY

Bouchaib: actualiteiten sturen ons aan en die vrijheid moeten we
ook krijgen. Vooral ook gezamenlijk, zodat we van elkaar kunnen
leren. Hier kunnen we gezamenlijk in omtrekken. PPD heeft de
afspraak met de provincie dat ze hiermee kunnen schuiven binnen
het beleidsplan. ― HEIDYAMORY
Bouchaib: we moeten die info met elkaar delen ― HEIDYAMORY
Hans: Er komen vragen over de vluchtelingen binnen bij SMOL.
Voor SMOL is dat niet altijd eenvoudig hier antwoorden op te
geven. Dat vereist dat je heel goed weet van elkaar wat er is en wat
de verschillende organisaties te bieden hebben. ― HEIDYAMORY
Heidy: MN-LI kan hierbij een heel goed hulpmiddel zijn. Het kan
ook een thema zijn voor een MO-café. ― HEIDYAMORY

In 2025 hebben we elkaar genoeg te bieden
en van elkaar te leren
"We hebben elkaar genoeg te bieden en van elkaar te leren. Daar
zijn plannen voor nodig, uitwerking en samenwerking. Ook hoort
daar goede communicatie en zichtbaarheid bij."

Heidy: gebruik de dienstencatalgus van MNLI ― HEIDYAMORY
Myrthe: 'Van elkaar leren' hebben scoutinggroepen standaard in
hun programma zitten. Daar wordt tijdens bijeenkomsten
besproken: 'Wat weet men nog niet'. Op deze manier shoppen ze
specifieke kennis bij andere MO's. Tip: neem eens contact met
elkaar op! ― HEIDYAMORY

In 2025 is Limburg een plek waar je als
mens mag zijn wie je bent, vanuit
vertrouwen in jezelf, elkaar en de
samenleving
"In 2025 is Limburg een plek waar je als mens mag zijn wie je
bent, vanuit vertrouwen in jezelf, elkaar en de samenleving. De
ruimte van Limburg ook als ruimte en rust voor de mensen die
er leven. Ruimte ook voor langdurig contact met elkaar om te
mogen zijn wie je bent. Daarbij ook je kwetsbare kant mogen
laten zien en elkaar daarin versterken. Hoe we dat doen? Door
minder regeldruk, meer luisteren naar de ander, ruimte voor
experimenten, meer creativiteit, meer ... "

Petra: sfeer tijdens Modag was heel erg gericht op: we willen dit
samen doen. En dan moeten we er creatief in zijn. Het is nodig om
elkaar in real life te leren kennen en ook online te informeren. Zo
is er ook veel kennis bij MO's ter beschikking; daar kunnen we veel
meer gebruik van maken. En daarna samen swingen! :) Zo krijg je
een sfeer waarbij je wilt samenwerken ipv angst om iets te
verliezen. 1+1=3! ― HEIDYAMORY

netwerken. Door elkaar te bezoeken en bij elkaar in de keuken te
kijken. Door samen activiteiten te organiseren."

Marleen: dit past in de gedachte van de mo cafés. ― HEIDYAMORY

In 2025 werken we intensief samen vanuit
een overkoepelend en gedeeld thema, met
een integrale kijk op thematiek, gebruik
makend van elkaars faciliteiten
"2025 (maar het kan ook veel sneller): Overkoepelend en gedeeld
thema leidend. Dat kan bijvoorbeeld armoede zijn, of
eenzaamheid, of gezondheid. Gezamenlijk en met behulp van
SMOL tevens facilitering bijeenkomsten. Met oog voor eigenheid
en expertise van organisaties. Financiering ook deels extern
regelen, op projectbasis (alternatieve financiering). Werken met
Shared Service Centre (ICT, HR, Communicatie) als ook
gezamenlijke ruimte in Sittard, Weert, Maastricht, Venlo."

Cyril: dit is het gemeenschappelijk thema. Er is veel behoefte aan
elkaars kennis. ― HEIDYAMORY
Heidy: kijk ook eens bij 'MO's in de spotlights' op de website van
SMOL. Dit geeft een heel mooi overzicht van wat alle MO's doen.
― HEIDYAMORY

In 2025 is er een doorlopende lijn door
organisaties heen waar je als vrijwilliger
actief kunt zijn
"Er is een doorlopende lijn door organisaties heen, waar je als
vrijwilliger actief kunt zijn afhankelijk van je eigen situatie of
levensfase. Dit is bereikt doordat we elkaar persoonlijk leren
kennen, zowel de contactpersonen maar ook de vrijwilligers"

Cyril: onder de vlag van SMOL samenwerking zoeken zou ons
allen helpen ― HEIDYAMORY
Heidy: dit moet vanuit de Mo's opgestart worden ― HEIDYAMORY
Marleen: het was mij aanvankelijk ook niet helemaal duidelijk wat
er allemaal gebeurde binnen SMOL. Nadat ik dit heb opgevraagd,
ben ik meteen bij SMOL aangesloten omdat ik onder de indruk was
van hetgeen er allemaal gebeurde. ― HEIDYAMORY
Hans: benoemt het succesvolle traject van Burgerschap, een
samenwerking van meerdere MO's. Daarbij is aansluiting
mogelijk. ― HEIDYAMORY

In 2025 is er één groot netwerk ontstaan
door het verbinden van de afzonderlijke
netwerken en door samen activiteiten te
organiseren
"Iedereen doet het samen. Er waren in 2022 veel afzonderlijke
netwerken, op basis van achtergrond e.d. In 2025 is er één groot
netwerk ontstaan door het verbinden van de afzonderlijke

Cyril: je bent actief als vrijwilliger en het zou mooi zijn als je
vrijwilligers kunt doorverwijzen. Je bent bv te oud zijn om iets als
oudere bij een jongeren organisatie te doen. Hier zou een
vrijwilligersacademie een rol in kunnen hebben. ― HEIDYAMORY

In 2025 participeren meer jongeren in de
samenleving
"Meer jongeren participeren in de samenleving. Door het belang
van participeren duidelijk te maken en door activiteiten te laten
ervaren. Bijvoorbeeld Youngperspective: jongeren bij elkaar
brengen om van elkaar te leren"

Cyril: een van de doelstellingen van SMKK om dit gerealiseerd te
zien. Vrouwen moeten verleid worden om dit te gaan doen.
― HEIDYAMORY

Heidy: meer samenwerken met jongerennetwerken. Denk bv aan
het geweldige project SCHERP van JONGNL en JWL
― HEIDYAMORY

Bouchaib: het is belangrijk en ook een uitdaging om hier meer
werk van te maken. ― HEIDYAMORY
Marleen: goede voorbeelden delen. ― HEIDYAMORY
Lobke: we hebben heel veel projecten die voor andere MO's heel
interessant zijn. Onze best practises moeten we meer delen. Ze
licht het project SCHERP toe, dit komt voort uit Respecton en dit
kan bij heel veel organisaties uitgezet worden. ― HEIDYAMORY

Marleen: ook bij de Kledingbank werken we samen met
migrantenvrouwen op weg naar de arbeidsmarkt. We hebben hier
veel kennis over, maar zijn altijd op zoek naar méér! Een mooi
thema voor een MO-café. ― HEIDYAMORY

In 2025 wordt zelfredzaamheid bij kinderen
gestimuleerd
"Zelfredzaamheid bij kinderen gestimuleerd door stoerparcours.
Stoerparcours is geimplementeerd bij alle afdelingen van
JongNL"

Myrthe: de kracht van de jeugdwerkorganisaties: weten de
moeilijke problemen goed uit te voeren door de jongeren aan zet te
laten zijn. ― HEIDYAMORY
Marleen: Voorstel: het werk van jongerenclubs bij eerste MO café
als thema te gebruiken. ― HEIDYAMORY

In 2025 participeren meer zelfstandige
migrantenvrouwen in de samenleving
"Meer migrantenvrouwen participeren in de samenleving en zijn
zelfstandiger. Dit is bereikt door het verspreiden van informatie,
het belang van participatie duidelijk te maken en het organiseren
van activiteiten. Uiteindelijk zijn de vrouwen weer losgelaten"

Lobke: mooi thema voor MO café - zelfredzaamheid in spelvorm
vertaald. Dit is de expertise van de jeugdclubs waarmee ze aan de
slag gaan. ― HEIDYAMORY
Bouchaib; dit thema spreekt hem heel erg aan. Ze hebben ook
lessen gegeven op scholen. Daarvan hebben ze geleerd dat de
kinderen heel kwetsbaar zijn en erg naïf. Ze geloven alles wat je
zegt. Het is heel erg belangrijk om dit op te pakken. ― HEIDYAMORY

In 2025 zijn veel mensen zelfredzaam en
participeren
"Veel mensen zijn zelfredzaam en participeren"

Marleen: hoe kan dit een onderwerp zijn om elkaar te vinden?
― HEIDYAMORY

Cyril: constateren dat dit ons gezamenlijk doel is maakt dat we
bewuster willen samenwerken. MO overstijgend. Het gaat om het
verhaal hoe wij als alle MO's betekenisvol kunnen zijn en naar
buiten kunnen treden. ― HEIDYAMORY
Bouchaib: samenredzaam zou een beter woord zijn. Iedereen mag
meedoen. Anders neigt het naar individualisme. ― HEIDYAMORY
Marleen: zelfredzaam is een onderdeel hiervan. Het is een mooi
thema voor MO café ― HEIDYAMORY

Cyril: dit is waar wij voor op aarde zijn. ― HEIDYAMORY

※※※※※※

Petra: delen van elkaars verhaal, waarom is het vaak lastig om
mee te doen, door elkaars verhaal te delen. ― HEIDYAMORY

