NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF 01 JAARGANG 09
JANUARI 2016

VOORWOORD
ONTZETTEND LEUK DAT U OOK NU WEER ONZE NIEUWSBRIEF LEEST. WIJ GAAN U VEEL NIEUWS BRENGEN.

Beste lezer,
Allereerst willen wij u het allerbeste wensen in dit nieuwe jaar.

Limburgse Leerlingenraden, ‘Iedereen uniek, iedereen hetzelfde’

Zoals u in iedere nieuwsbrief van ons gewend bent, zult u ook

en diverse anderen. In deze nieuwsbrief vertellen bestuursleden

deze keer weer een nieuwsbrief vol leuke wetenswaardigheden

die bij deze projecten betrokken zijn u de fijne details van enkele

en projectontwikkelingen aantreffen. Het JNL heeft niet alleen veel

projecten. Wij hopen u even zo enthousiast te maken over onze

nieuws, maar is ook achter de schermen druk bezig met het be-

projecten, als wij zelf zijn!

denken en ontwikkelen van nieuwe plannen. Onze nieuwe ideeën
houden wij voor nu nog even geheim. Het is immers zo dat nog

Helaas is het ook zo dat we afscheid moeten nemen van enkele

niet alle randvoorwaarden definitief geregeld zijn. Voor het ver-

gerespecteerde bestuursleden die hun positieve stempel hebben

volg zal u de toekomstige nieuwsbrieven in de gaten moeten hou-

gedrukt op de organisatie. Zowel Giel Lardenoije, onze huidige

den!

secretaris, en Michael Kalthoff nemen vanwege hun leeftijd afscheid van het JNL. Manon van Hooren nam eerder al vanwege

Wat we wél in deze nieuwsbrief kunnen vrijgeven, is het resultaat

andere redenen afscheid. Via deze weg wil ik Giel, Manon en

van het harde werk van al onze bestuursleden. En hard werken

Michael bedanken voor hun trouwe dienst en grote betrokkenheid.

hebben ze zeker gedaan! Ieder bestuurslid heeft zijn uiterste best

Veel succes in jullie verdere leven en loopbaan. In deze nieuws-

gedaan om de projecten die het JNL voornemens was
om voor haar leden, jongeren en andere be-

brief nemen de vertrekkende bestuursleden kort het woord.
Ook de nieuwelingen stellen zich aan u voor.

langhebbenden uit te voeren, tot een prachtig resultaat te brengen. Daarbij kunt u
denken aan de jaarlijks terugkerende

Ik wens u namens het JNL veel plezier met het
lezen van deze nieuwsbrief.

conferentie (i.s.m. Wonen Limburg),
‘Ik doe wat ik wil, maar respecteer de

Nanda Wijnen

ander ook!’, het Provinciaal Overleg

Bestuursvoorzitter JNL

PROJECTEN
BIJ DIT ONDERDEEL WORDT EEN TERUGBLIK GEGEVEN
OP ENKELE PROJECTEN DIE ZIJN UITGEVOERD.

PROVINCIAAL OVERLEG
LIMBURGSE LEERLINGENRADEN 2015
Het Provinciaal Overleg Limburgse Leerlingenraden (POLL) vond op

IEDEREEN UNIEK, IEDEREEN HETZELFDE!

4 december plaats in de ECI Cultuurfabriek te Roermond.
Door middel van dit project biedt het Jongeren Net-

Op 16 december werd i.s.m. Leeuwenborgh Opleidingen uitvoering

werk Limburg leerlingenraden van middelbare scho-

gegeven aan de tweede editie van het project ‘Iedereen hetzelfde,

len de kans zich te professionaliseren en van elkaar

iedereen uniek!’. Het project heeft tot doel om vooroordelen tussen

te leren. Het thema van dit jaar was “netwerken”.

jongeren met en zonder een beperking te verminderen. Zo’n 2025 jongeren vertrokken met de bus richting Asino Centrum, waar

Als leerlingenraad is het interessant om verhalen van

therapeutisch gewerkt wordt met ezels. Daar werd ook de eerste

anderen te horen om er zelf inspiratie uit te kunnen halen. Zelf heb

dialoog gevoerd over eventuele vooroordelen. Met name blijkt

ik 4 jaar lang in een leerlingenraad gezeten en 2 keer meegedaan

hieruit dat de jongeren zonder beperking het weleens eng vinden

aan POLL. We hebben hier als leerlingenraad veel van geleerd en

en niet goed weten wat ze moeten zeggen

onze nieuwe kennis meteen in de praktijk kunnen brengen. Het con-

of doen als ze in contact komen

tact met de andere leerlingenraden hebben we toen echter gemist.

met mindervalide jongeren.
Inmiddels ben ik een half jaar bestuurslid van het JNL en maak ik ook
Tweede stop was een dag-

deel uit van de projectgroep POLL. Mijn ervaring met POLL en mijn er-

on-

varing als lid van een leerlingenraad konden we gebruiken om een

Stichting

goed en leerzaam programma samen te stellen. Ik heb verteld waar

Daelzicht, voor mensen

wij als leerlingenraad tegenaan liepen en dat we graag van andere

met een verstandelijke

leerlingenraden willen leren. In contact komen met andere leerlingen-

handicap. De leerlingen

raden is soms erg lastig en ook wel een beetje eng. Daarom hebben

bestedingscentrum,
derdeel

van

namen deel aan een dansles
en bemerkten dat de deelne-

wij ervoor gezorgd dat de leerlingen(raden) tijdens POLL de eerste stappen konden nemen in het uitbreiden van hun netwerk.

mers met een verstandelijke handicap zich wat minder aantrekken van
persoonlijke grenzen. Aan het einde van de middag volgde een

Voordat ze met elkaar in gesprek gingen, werd
het ijs gebroken met een professionele netwerk-

workshop, verzorgd door In2Yourplace. Jongeren delen verhalen

workshop. Elke leerlingenraad bracht daarna

over hun leven. Veelal heftige verhalen over dakloosheid, verslaving

een voor hun relevant ‘probleem’ in kaart: op-

en misbruik. Maar ook de ‘struggle’ in het leven na of zonder een

zetten van projecten, afval en overlast op school,

periode van uitzichtloosheid kwamen aan de orde. Bijvoorbeeld met

bereik vergroten onder leerlingen en de effectiviteit

betrekking tot zelfstandig- of samenwonen.

en slagkracht van de leerlingenraad vergroten. Vervolgens konden ze
tijdens het World Café met elkaar in gesprek gaan en tips en tricks

Wethouder Jack Gerats (SP) van Maastricht bedankte Jongeren Net-

geven voor het oplossen van het probleem. In vijf rondes werd er zo

werk Limburg voor de uitnodiging en sloot af met wijze woorden over

steeds nieuwe informatie vergaard om later in een actieplan te ver-

regie nemen in het eigen leven. Maar ook het nemen van verant-

werken zodat het ‘probleem’ opgelost kan worden in de toekomst.

woordelijkheid, samen met anderen, voor een sociale stad of school.
Tijdens de pauze en de netwerkborrel werd er druk gepraat en eGeschreven door Ivo Heuts

mailadressen uitgewisseld. Zeker niet onbelangrijk zodat de leerlingenraden in Limburg ook in de toekomst in contact blijven en
van elkaar kunnen leren.
Geschreven door Josse Hoenen

EVEN VOORSTELLEN
NIEUWE ASPIRANT-BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH AAN U VOOR.

LINDA MAAR

tijd. Dan vind ik het leuk om te lezen, sporten en op te passen op

Mijn naam is Linda Maar en ik

en hoop kennis en vaardigheden op te doen die ik in mijn latere

ben sinds vorig jaar lid van het

beroep kan toepassen.

kinderen in mijn buurt. Ik kijk uit naar een mooie tijd bij het JNL

Jongeren Netwerk Limburg.
Door Manon van Hooren ben

JOSSE HOENEN

ik in aanraking gekomen met
JNL en haar enthousiasme heeft
ervoor gezorgd dat ik een kennis-

Ik heet Josse Hoenen en studeer biomedische wetenschappen in de

makingsgesprek ben aangegaan. Tijdens

mooie stad Maastricht. Naast deze studie wil ik me graag blijven in-

de eerste bestuursvergadering ben ik zo enthousiast geworden dat

zetten voor de maatschappij en vooral de rol die jongeren hierin kun-

ik niet kon wachten om te mogen beginnen.

nen spelen. Zo’n 5 jaar ben ik lid geweest van de leerlingenraad van
mijn middelbare school. Dit is nu helaas voorbij en dus komt JNL als

In juli 2015 heb ik mijn welverdiende diploma Communicatiemanage-

geroepen. Door bij te dragen aan een organisatie als JNL kan ik me-

ment in ontvangst mogen nemen. Dat ik bij JNL mijn ervaring kan uit-

zelf op verschillende vlakken blijven ontwik-

breiden als projectleider PR & Communicatie is iets wat ik nooit had

kelen en iets betekenen voor anderen.

gedacht tijdens de eerste vergadering. Mijn kennis en kunde wil ik

JNL bestaat uit een gemotiveerde en

graag overbrengen aan de overige JNL-leden en ik hoop dat ik mijn

gezellige groep jongeren waar ik

betrokkenheid bij de jongeren in Limburg verder kan vergroten.

me heel graag bij aansluit. Mijn
hobby’s zijn er eigenlijk te veel
om op te noemen, maar ik houd

LAURA TEGELS

vooral van quizzen, zingen en
spelletjes spelen met vrienden.

Ik ben Laura Tegels, studente aan
de opleiding onderwijsassistent
(afsluitend jaar). Deze opleiding

DIENKE RUTTEN

volg ik in Roermond, tevens ook
mijn geboorte- en woonplaats. In de

Mijn naam is Dienke Rutten. Ik ben in september 2014 begonnen

maand juni 2015 ben ik in contact ge-

aan de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit

komen met het JNL. Dit gebeurde tijdens
de conferentie die werd georganiseerd voor ROC

Maastricht. Ik zocht een nieuwe uitdaging naast
mijn studie, waarbij ik me met name op ge-

Gilde Opleidingen Roermond. Ik was dus deelnemer. Het viel mij

bied van plannen, netwerken en organise-

toen al gelijk op dat er enthousiasme heerst in de organisatie. Iets

ren zou kunnen ontwikkelen. Ik ben

waar ik voorheen nog nooit van gehoord had, leek me opeens best

verheugd dat ik me nu mag inzetten

interessant. Na de nodige “research” leek het mij steeds boeiender

voor Jongeren Netwerk Limburg en zal

en heb ik besloten om het JNL te mailen voor een kennismaking.

proberen op mijn eigen manier een
steentje bij te dragen aan het ondersteu-

Het JNL heeft veel raakvlakken met mijn opleiding en mijn interes-

nend platform voor de jongeren uit de pro-

ses: de doelgroep van het JNL sluit erg aan bij de doelgroep waar

vincie Limburg. Ik zal de komende periode

ik mee wil gaan werken en het maatschappelijke aspect van het

met name actief zijn binnen de projecten ‘Ken mij’

JNL past goed in het plaatje van het onderwijs. Naast school, mijn

en de ‘Conferentie’. Ik ben erg benieuwd naar deze leuke, interes-

bijbaantje en het JNL heb ik ergens ook nog een plekje voor vrije

sante, nuttige en zeker ook leerzame ervaring!

AFSCHEID
VAN ONZE ZEER GEWAARDEERDE BESTUURSLEDEN

MICHAEL KALTHOFF

GIEL LARDENOIJE
Er is een tijd van komen, en een

Mijn ‘”JNL-pensioengerechtigde’’ leeftijd is een feit. Wat was het

tijd van gaan! Ruim 2 jaar heb ik

een leuke, leerzame en inspirerende periode en wat is de tijd voor-

met erg veel plezier deel uit mogen

bij gevlogen. Ik ben onder de indruk van de energie, gedreven-

maken van het Jongeren Netwerk

heid, het talent én de toewijding voor het welzijn van onze

Limburg. Een fantastische organisatie

Limburgse jongeren die binnen het JNL aanwezig zijn. Het JNL be-

waarin ik veel plezier heb gehad, veel

staat uit getalenteerde individuen met diverse achtergronden, die

geleerd heb en een mooie ervaringen heb

door het gezamenlijk bundelen van krachten een kwalitatief hoog-

opgedaan. Toen ik begon bij het JNL, was ik net terug van een lange

waardige, maatschappelijke organisatie vormen! Ondanks dat ik in

reis door Azië en op zoek naar een baan. Inmiddels werk ik, na

de toekomst op afstand graag als klankbord voor het JNL beschik-

een baan bij Tempo-Team, als Project Management Officer bij APG.

baar wil blijven, zal ik het JNL oprecht gaan missen!

Binnen het JNL heb ik met plezier mijn eerste jaar als communicatiemedewerker gefungeerd en het laatste jaar als secretaris. Het is een

De afgelopen jaren heb ik mij ingezet

organisatie met een grote diversiteit aan bestuursleden. Projecten

voor de jaarlijkse projecten van

kennen een hoge kwaliteit. Ik wil graag iedereen in het bestuur be-

JNL: de conferenties, ‘Iedereen

danken voor deze korte, maar zeer leuke, periode. Gelukkig is er

hetzelfde, iedereen uniek!’,

alweer een aantal nieuwe, frisse en jonge bestuursleden die deze

Provinciaal

mooie organisatie voortzetten! Daar heb ik zeer veel vertrouwen in!

burgse Leerlingenraden, ‘In-

Overleg

Lim-

dication Duplication’, PR &
Communicatie en ‘Ik doe wat

MANON VAN HOOREN

ik wil maar respecteer de ander
ook’. Tevens heb ik namens het JNL

Mijn werk bij het Jongeren Netwerk Lim-

een bijdrage mogen leveren aan Limburg-

burg mag ik wel kort en krachtig noemen.

Lab 2015. Het samenwerken met andere JNL-ers, en met diverse or-

Afgelopen september ben ik officieel ge-

ganisaties in de breedste zin van het woord, is mij enorm goed

stopt na bijna een jaar bestuurslid te zijn

bevallen. Prachtig om te zien dat gemotiveerde en hardwerkende

geweest van het JNL. Mijn functies binnen

JNL-ers samen met andere partijen succesvolle projectuitvoeringen

het bestuur waren in de beginfase ‘proeven’

weten te verwezenlijken! Ik heb bovenal genoten van de positieve

aan alle projecten en werkzaamheden. Daarna

reacties van de deelnemende jongeren na afloop van de projecten.

ben ik aan de slag gegaan als projectleider PR &

Zo sprak ik na afloop van het project ‘Iedereen uniek, iedereen het-

Communicatie. Samen met het projectteam hebben we afgelopen

zelfde!’ met een groep jongeren die achteraf lieten weten: ’Wat wás

jaar gezorgd voor meer naamsbekendheid en nieuwe bestuursleden.

dit een inspirerende dag …. ik was me er niet van bewust wat voor-

Wat me het meeste is bijgebleven van het JNL is de dynamiek binnen

oordelen met mensen kan doen. Ik ben blij dat ik er bij mocht zijn’.

het bestuur. Het bestuur kent veel verschillende personen van ver-

Wat kan ik genieten van zo’n momenten! Ik hoop dat ik met mijn

schillende leeftijden. Dit brengt behoorlijke uitdagingen met zich

inzet een bijdrage heb geleverd aan mijn belangrijkste motief voor

mee. Toch is de dynamiek altijd precies goed en lukt het om beoogde

het bestuurslidmaatschap bij het JNL: het verhogen van het welzijn

doelen te bereiken. Erg mooi om te zien en daar onderdeel van te

van onze Limburgse jongeren! Ik wens het JNL een succesvol en in-

zijn. Daarnaast is het doel van het JNL al een prestatie op zich: het

spirerende toekomst toe!

versterken van de positie van de jongeren in Limburg. Voor jongeren,
door jongeren, wat hopelijk nog jaren blijft bestaan en groeien!
Geen vaarwel, maar tot ziens!

COLUMN
MICHAEL KALTHOFF, INMIDDELS EX-BESTUURSLID, SCHRIJFT DEZE KEER EEN COLUMN VOOR DE NIEUWSBRIEF!

KRACHT VAN MENSEN
Denk eens goed na over wat mensen in het verleden door het bun-

gezet en zie ik in wat voor mooie dingen het kan opleveren! Mijn

delen van krachten allemaal hebben bereikt. Zo waren astronau-

vader noemde het wel eens: the sky is the limit! Daar geloof ik in.

ten eind jaren ‘60 voor het eerst op de maan en is na verloop van

Met een doel voor ogen en doorzettingsvermogen kun je onver-

tijd in Nederland een functionerende, democratische rechtsstaat

wacht ver komen.

ontstaan. Mensen zijn van nature dusdanig creatief en innovatief
dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden én in potentie be-

Mijn persoonlijke ervaringen hebben mij ertoe gebracht om

schikken over onwijs veel kracht. Iedereen heeft wel eens tegen-

(jonge) mensen te stimuleren het beste uit hun leven te halen. Zo

slagen in zijn leven waardoor je tijdelijk of voor een langere

heb ik de afgelopen jaren via het Jongeren Netwerk Limburg met

periode persoonlijk ontmoedigd wordt en je de eigen, maximale

passie mijn ervaringen met Limburgse jongeren gedeeld in de

kracht dient te benutten.

hoop dat ik hen motiveerde om hun eigen kracht en talent volledig
te benutten. Zoals ik al beschreven heb in mijn afscheidstekst is

Als ik om mij heen kijk dan zie ik in mijn sociale omgeving met

het voor mij momenteel een tijd van gaan. Inmiddels heb ik er be-

enige regelmaat mensen die hun potentiële kracht niet maximaal

wust voor gekozen om mijn eigen idealen verder vorm te geven

benutten. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat ze iets niet kunnen

in de politiek, waarmee ik op nog grotere schaal in kan zetten op

of omdat ze iets niet durven. Ook zijn er helaas genoeg mensen

de eigen kracht van mensen en daarmee een bijdrage kan leve-

die niet helder voor ogen hebben waar ze naartoe willen

ren aan het versterken van de samenleving!

werken. Dit is doodzonde aangezien op deze manier
potentiële kracht van mensen verloren gaat!

Ik hoop dat er in de toekomst meer jonge, getalenteerde mensen opstaan die een helder doel voor

Ik heb gelukkig aan den lijve mogen ondervinden

ogen hebben, hun eigen kracht volledig willen

wat het maximaal benutten van de eigen kracht

benutten, die oprecht de wereld willen verbeteren

betekent. Zo heb ik een turbulente onderwijsloop-

en het beste met de medemens voor hebben. Ui-

baan gevolgd: Begonnen op het VMBO (kader) en
onlangs officieel geëindigd met een master Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Inmiddels heb ik een jaar in het buitenland gewoond en heb ik

teraard zijn deze persoonlijke idealen niet vandaag of morgen behaald, maar het is de moeite
waard om ervoor te gaan. The sky is the limit! Nog een
afsluitende noot over politiek: de huidige generatie politici

een zeer waardevol afstudeertraject gevolgd bij het ministerie van

bepalen hoe onze toekomstig(e) pensioenen, sociale zekerheid,

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Uit mijn

buitenlandbeleid en arbeidsmarkt vormgegeven worden. Ofwel

persoonlijke ervaringen blijkt dat heel veel mogelijk is als je maar

zij bepalen in grote mate het welvaartsniveau van ons in de toe-

heldere doelen hebt die je wilt bereiken en je niet laat leiden door

komst en die van onze kinderen! Ik daag je uit om hier mét mij in-

teleurstellingen en/of onzekerheden. Achteraf gezien ben ik ont-

vloed op uit te oefenen!

zettend blij dat ik die heldere focus de afgelopen jaren heb doorGeschreven door Michael Kalthoff (D66)

BEN JE AMBITIEUS EN WEET JE WAT JE WILT?
WIL JIJ EXTRA PRAKTIJKERVARING OPDOEN NAAST JE STUDIE EN JE DAARDOOR NU AL ONDERSCHEIDEN?
LIJKT HET JE LEUK EN LEERZAAM OM DIVERSE PROJECTEN VOOR JONGEREN
TE ORGANISEREN EN NUTTIG TE ZIJN VOOR DE MAATSCHAPPIJ?
VIND JE HET LEUK OM IN TEAMVERBAND TE WERKEN EN JE NETWERK UIT TE BREIDEN?

DAN IS HET JONGEREN NETWERK LIMBURG IETS VOOR JOU!

GEÏNTERESSEERD GERAAKT? VRAGEN? STUUR DAN EEN E-MAIL NAAR INFO@JNL.ORG EN WOON
VRIJBLIJVEND EEN PROJECTBIJEENKOMST OF BESTUURSVERGADERING VAN HET JNL BIJ.

MEER INFORMATIE KUN JE VINDEN OP FACEBOOK
(GA NAAR: JONGEREN NETWERK LIMBURG)

HET JONGEREN NETWERK LIMBURG (WWW.JNL.ORG) IS EEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE (MO)
VAN PROVINCIAAL BELANG EN WORDT ALS ZODANIG ERKEND EN FINANCIEEL MOGELIJK GEMAAKT
DOOR DE PROVINCIE LIMBURG

