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IN GESPREK MET: 
Raymond Clement 
Bestuurder MIK & PIW Groep

Ik zie Droommoeders als een kanstraject.
Ik ben alweer sinds september 2019 aan de slag bij 
PIW-Mik. Door Corona voelt dat anders. Ik heb een 
achtergrond vanuit zorg, revalidatie en geriatrie, 
daarna een behoorlijke tijd in het hoger onderwijs. 
MIK/PIW Groep was voor mij een bewuste keuze. 
Een combinatie van Kinderopvang en sociaal  
domein.  
 
Als je dat goed met elkaar verbindt ontstaat 
“Kanskracht” Dat is wellicht een andere manier van 
denken en meteen een bruggetje naar Droom-
moeders. Als het in je leven even tegenzit dan heb 
je het recht om geholpen te worden en je kansen 
te ontplooien. We zijn als maatschappij verplicht 
om niet alleen deze moeders, maar zeker ook de 
kinderen te faciliteren, waardoor ze hun kansen 
maximaal kunnen benutten. Kinderopvang, sociaal 
domein en onderwijs in gezamenlijkheid. 

Dat vraagt een andere manier van denken, een 
andere aanpak en anders organiseren.  
Organisaties veranderen. We ontwikkelen naar  
fluïde netwerkorganisaties die zich in het maat-
schappelijk veld anders zullen gaan gedragen.  
Als sociaal domein moeten we op zoek naar ande-
re manieren van samenwerken. Breder, veel meer 
regionaal en interprofessioneler. De verschillende 
brokstukken expertise, kunde en capaciteit, nu 
verspreid over de regio, weer lijmen tot een vaas. 
De vaas als symbool voor eenheid waarbij we 
beleidsmatig aan de achterkant alles aan elkaar 
knopen zonder de identiteit, naam en cultuur van 
organisaties aan te passen. 

Hoe past een project als Droommoeders hierin? 
De vraag is hoe groot wil je het maken?  
Ik ben absoluut van mening dat we vanuit alle 
deelnemende partijen de juiste hulp kunnen

bieden. We hebben de ervaring hoe we het goed 
kunnen aanpakken. Maar wil je Droommoeders 
vanuit een organisatie en businesscase vormge-
ven of vanuit een intrinsieke drive om mensen te 
willen helpen vanuit, in dit geval, een samenwer-
kingsverband? Je kunt dan ook gebruik maken 
van eigen middelen. Wij hebben als organisatie 
genoeg middelen, mensen en ervaring om zelf 
wat extra’s in de pot te doen. Zonder dat we hier 
een complete organisatie voor moeten optuigen. 
Als iedereen dat doet, dan pakken we het pro-
bleem gezamenlijk aan. We nemen dan allemaal 
onze sociale verantwoordelijkheid. Daarbij kan het 
netwerk nog worden uitgebreid. Denk aan UWV 
en bijvoorbeeld het onderwijs. De essentie is dat 
we jonge meiden uit onze regio, hun kinderen en 
hun omgeving willen helpen.

We moeten zoeken naar het unieke van Droom-
moeders. Veel gemeenten hebben diverse hulp-
structuren verankerd in hun sociale aanpak.  
Uniek voor Droommoeders is de integraliteit.  
Voor deze specifieke groep moeten wij onszelf 
dwingen om over schotten, individuele verant-
woordelijkheden en zelf opgeworpen barrières te 
denken en te werken.

Door het niet te groot en daarmee te massief te 
maken, voorkom je dat de hulpverlening een  
proces wordt. Droommoeders is een beetje als 
de kers op de taart. Een kanstraject. We moeten 
samen op zoek naar dat succes. Die nieuwe manier 
van werken, die andere manier van oprecht  
verbinden. Daarom denk ik dat we Droommoeders 
voorlopig klein en lokaal moeten houden.  
Iets dat werkt, wordt vanzelf groter. Laat het maar 
ontstaan. Je ziet dat er ook andere, vergelijkbare, 
initiatieven worden genomen. 
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Ik zie dat niet als concurrentie. Kijk wat je samen 
kunt doen. Het gaat er uiteindelijk om dat de moe-
ders en hun kinderen geholpen worden. 

Toch pleit ik ervoor om anders te werken, 
omdenken, ondernemen. Op kruispunten komt 
kennis en capaciteit bij elkaar. Hiermee doen we 
veel meer voor hetzelfde geld. Onze kinderopvang 
heeft een maatschappelijke doelstelling. Net als 
het sociaal werk zijn wij er voor de maatschappelij-
ke infrastructuur.  
Als je als organisatie hiervan deel mag uitmaken of 
zegt dat hieraan deel wilt nemen, dan moet je af 
en toe wat extra’s kunnen doen.  

En extra´s zijn te vinden in slimme combinaties.  
Zo bezien is Droommoeders eigenlijk onze dage-
lijkse en corebusiness. We hebben wel hulp nodig 
om bijvoorbeeld gemakkelijk te kunnen bewegen 
richting schuldhulpverlening. Daarom is de  
Kredietbank als partner zo ontzettend belangrijk. 
Maar ook de samenwerking zoeken met onderwijs.  
Er zijn Droommoeders die graag aan de slag willen 
als receptioniste of administratief medewerker.  
De stages en misschien wel de banen zijn wellicht 
bij ons en de partners zomaar voorhanden in de 
eigen organisaties. 

Wil je meer? Dan denk ik aan een gebied als (Zuid) 
Limburg. Hierbij zou je de provincie kunnen 
betrekken. De provincie heeft een krachtige rol 
als verbinder en kan een gidsfunctie vervullen in 
voorsorteren van samenwerking en uitwisselen 
van kennis.  
De provincie Limburg is voorloper als het gaat om 
het gedachtegoed van positieve gezondheid.  
Geen focus op het gebrek of beperking, maar de 
blik gericht op wat wel mogelijk is.

Dat betekent ook dat we als partners eens moeten 
kijken naar de wijze van financiering en borging. 

Als de provincie ziet dat we op lokaal niveau  
uitstekend werk verrichten, heeft dat een uit-
straling op de gehele provincie. Op deze manier 
draagt iedereen zijn steentje bij. Uiteindelijk denk 
ik dat Droommoeders op termijn integraal in de 
organisaties van de partners kan worden ingezet. 
Geen aan een organisatie beschikbaar gestelde 
beschikking, maar een collegiale en regionale  
opdracht. We hebben dan de bundeling van 
kennis, ervaring en menskracht om dit mogelijk te 
maken.  

En de tijd? In deze steeds complexere samenleving 
hebben we de tijd aan onze zijde...



DROOMMOEDERS FACTS & FIGURES
Antwoord op de vraag;  
Wat levert  het nu precies op? 

Het project droommoeders is een langdurig en 
intensief begeleidingstraject. We krijgen tussentijds 
regelmatig de vraag: Wat levert het nu precies op?  
Er is een uitgebreide analyse ter beschikking, maar 
hier alvast enige cijfers.  

De cijfers hebben betrekking op de twee groepen 
van elk tien moeders die gedurende bijna twee jaar 
zijn begeleid. 

100% schuldenvrij

100% adequate woonvoorziening

100% maakt significante stappen richting zelfredzaamheid* 

80% ervaart minder stress

80% groei in executieve functies 

60% start en/of afronding opleiding 

40% uitstroom naar betaald werk binnen 2 jaar 

60% uitstroom naar betaald werk na 2 jaar

*minstens 2 tredes op de Brug naar Zelfredzaamheid 
Mobility Mentoring en/of participatieladder

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over dit project neem dan contact op met: 
Mardoeka Christensen,  
Projectleider Droommoeders
+31 6 38311031 
Mardoeka.Christensen@Trajekt.nl

Voor meer informatie: www. droommoeders.nu
Deze nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar.
Teksten en vormgeving: Lon Cimmermans 
Fotografie: Droommoeders
Inhoud: Projectgroep Droommoeders
Financiers, donateurs en supporters:  
ESF Maastricht, Clemensstichting Maastricht,  
JCI Mergelland



HET VERHAAL VAN GINA
Een open en eerlijk gesprek met een  
Droommoeder van het eerste uur.
We noemen haar voor het gemak even Gina.

“Morgen begin ik met mijn opleiding. De kappersopleiding,  
alleen mannenmodellen jongens en barbier.  
In april start ik nog met andere cursussen; tattoo-laseren  
plasma-pen, carbonpeeling, wimpers plaatsen, fillers plaatsen.”  

Is dit een gevolg van Droommoeders?  
“Ja dat is wat ik altijd graag wilde doen. Het is de kant waar ik nu op wil en ben echt blij dat ik de certificaten 
heb gehaald. Ik wil dit ook samen met anderen doen. Samen een bedrijf opstarten”.

Was dit ook jouw droom? “Ja dit is vanaf het begin de bedoeling geweest. Het was wel nog een gedoe om 
stageplekken te vinden omdat ik gezien mijn leeftijd (29) eigenlijk te duur was. Overal waar ik solliciteerde 
speelde dit. Ook bij Droommoeders was men teleurgesteld omdat ik na twee jaar bikkelen, naast mijn werk 
en zonder uitkering niet werd beloond voor alle inspanningen.  
Gelukkig is het uiteindelijk nog goed gekomen”.

“Ik kwam bij Droommoeders vanwege bewindvoering. Mijn relatie was stukgelopen. Ik had alle schulden 
op mij genomen, omdat ik op die manier met de kinderen in het huis kon blijven wonen. Dat was voor mij 
heel belangrijk. Monique Laenen (een van de coaches van Droommoeders) maakte mij attent op het project 
Droommoeders. Door hieraan deel te nemen kon ik binnen twee jaar schuldenvrij zijn. Normaal is dit drie jaar. 
Monique vertelde dat ik samen met Droommoeders de mogelijkheid kreeg om mijn droom te realiseren.  
Ik zag dit als een mooie kans, zoiets komt tenslotte niet vanzelf op je pad. Daarom heb ik het met twee  
handen aangrepen”.

“Ik behoorde in de groep tot de “oudere” deelnemers. Het was een mooie groep, ondanks dat het in het begin 
allemaal niet echt lekker liep. Vooral de schuldsanering duurde voor mij te lang. Ik heb altijd hard gewerkt 
voor mijn gezin om uit de schulden te komen, om het hoofd boven water te houden. Bij anderen kwam op 
een af andere manier het resultaat sneller. Bij mij werd alles pas heel laat beloond, dat was best frustrerend.  
Er wordt nogal wat van je verwacht, je moet actief deelnemen. Omdat het in het begin niet altijd lekker liep, 
was het lastig om de motivatie vast te houden. Ik ben mijn coaches heel dankbaar dat ze in mij zijn blijven 
geloven. Ik heb hier, ondanks de wisselingen van coaches, heel veel aan gehad. Mijn laatste coach was Sonja. 

Als moeders hebben we vanuit de groepssessies veel aan elkaar gehad. Dat is mooi. Je merkt gewoon dat je 
niet de enige bent met dit soort problemen. We zijn veel met elkaar opgetrokken. Nu zijn de contacten wat 
minder. We appen nog, maar we hebben elkaar al een tijd niet meer gezien. Iedereen is druk en corona helpt 
ook niet echt”. 

“Je gaat ergens aan meedoen en denkt dan… héhé, eindelijk worden alle problemen opgelost. Je zit al in 
een vervelende situatie, als alleenstaande moeder met kids. Je hoopt en ziet mogelijk licht aan het einde 
van de tunnel. Je krijgt dan steeds meer op je dak en denkt dan; waar ben ik aan begonnen? Uiteindelijk 
heeft Droommoeders mij goed geholpen. Je legt jouw levensverhaal in handen van de coaches, die moet je 
vertrouwen. Vooral aan de 1 op 1 coaching heb ik heel veel gehad. Zij hebben mij geleerd om mijn kinderen 
meer los te laten. Dat was voor mij, vanuit mijn achtergrond en opvoeding wel een dingetje”.
Als ik ze vandaag zou bellen staan ze nog steeds voor me klaar. 

“Ik wil geen negativiteit meer in mijn leven. Vanaf morgen ga ik me toeleggen op mijn toekomst en in april 
lekker aan de slag met nieuwe cursussen. Dat vind ik wel sjiek.
Mijn vriend is mijn grote voorbeeld. Hij is iemand die gewoon doorpakt en ervoor gaat. Dat wil ik ook, zo zit ik 
ook in elkaar. En uiteindelijk… helemaal voor mezelf beginnen”.


