Werken loont

“Niet afhaken, maar aanpakken!”

“Bij tegenslag kun je twee dingen doen,” stelt hij. “Of je gaat bij de pakken neerzitten of je gaat op zoek
naar een andere invulling.” Aangezien Math een aanpakker is, vormde dat eerste geen optie. Samen met de
jobcoach van ISD Kompas ging hij op zoek naar een geschikte plek. Die vond hij bij de stichting Speeltuin
Hulsveld in Simpelveld. “Dit heeft mij echt geholpen om uit het dal te kruipen,” vervolgt hij. “Ik kan weer iets
nuttigs doen, heb volop sociale contacten en sluit nieuwe vriendschappen. Dat is belangrijk. Daarbij is dit
werk zo leuk, dat het helemaal niet als werk voelt. Ik ga er elke keer weer met evenveel plezier naartoe.”

Continu op zoek

“Voor wat, hoort wat,” vindt Math Vluggen. Neemt natuurlijk niet weg dat hij het ook

De waardering die hij hiervoor terugkrijgt is groot. “Want zonder aanpakkers als Math, kunnen wij
helemaal niet bestaan,” legt beheerder Frans Prumpeler uit. “Twee jaar geleden dreigde sluiting. De twee

graag anders had gezien. Met pijn in het hart moest hij in 2012 noodgedwongen de

dames die deze speeltuin jarenlang beheerden, moesten er vanwege gezondheidsredenen mee stoppen.

stekker uit zijn schoonmaakbedrijf trekken. “Vreselijk,” vertelt hij terugkijkend.

gegroeid. Momenteel zijn we bezig met een aanbouw waar voorzieningen voor kinderen met een

“Je valt echt in een gat. Toen de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Kompas mij
vroeg of ik interesse had in vrijwilligerswerk, heb ik meteen toegezegd. Niet alleen
omdat ik zo de kans kreeg om weer onder de mensen te komen en weer iets te kunnen
betekenen, maar ook omdat ik vind dat je dat aan de maatschappij verplicht bent.”

Ik ben toen samen met mijn zoon en zwager in actie gekomen. Sindsdien is de speeltuin in rap tempo
beperking gerealiseerd worden. Dit hadden we zonder hulp nooit kunnen bereiken. We zijn dan ook
continu op zoek naar vrijwilligers. Inmiddels zijn hier al diverse mensen via ISD Kompas ingestroomd. Het is
mooi dat er werkzoekenden zijn die hiervoor open staan. Je merkt wel eens dat er een soort drempelvrees
is, maar als de stap eenmaal gezet is, bloeien ze helemaal op. Een aantal jongeren is via deze weg al kunnen
doorstromen naar een baan. Een gemis voor ons, maar dat is natuurlijk wel de uiteindelijke doelstelling.”

Koesteren
“ISD Kompas ondersteunt ons bij onze zoektocht naar geschikte mensen. Zij maken heel gericht een
selectie, want dit werk moet wel bij je passen. Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar, die moet je koesteren
en dat doen we ook,” besluit Frans. Dat is ook Math niet ontgaan. “Je wordt hier echt gewaardeerd en
daarbij is iedereen trots op het resultaat. Dit hebben we toch maar mooi samen te weten te bereiken.
Ik ben dan ook blij dat mijn jobcoach mij hierop gewezen heeft. Hij heeft mij steeds gemotiveerd en
gesteund. Dat doet hij overigens nu nog. Hij komt geregeld langs en ik kan altijd bij hem terecht met
vragen. Ik zie dit echt als een kans. Hier kan ik zelf het tempo bepalen, dat zou in het bedrijfsleven niet
mogelijk zijn. Dit is mijn plek! Het werk is leuk, ik ben in de buitenlucht en in de zomer rennen hier
honderden blije kinderen rond. Wie zou daar niet vrolijk van worden?”

www.isd-kompas.nl

Math Vluggen

ISD Kompas, aangenaam!
Inwoners van de gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal die (tijdelijk) geen
inkomen hebben, kunnen terecht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
Kompas. ISD Kompas koppelt mensen en hun talenten aan regionale werkgevers.
We kennen werkgevers en ontzorgen ze. En we ondersteunen werkzoekenden bij
het zoeken naar hun talenten en het nemen van hun verantwoordelijkheid op de
route naar werk. Betaald werk als het kan, vrijwillig als dat (nog) niet lukt. Want
voor een uitkering mag gerust een tegenprestatie worden verwacht. ISD Kompas
is een van de partners van Werkgeversservicepunt Parkstad.

