DE KRACHT VAN
LOKALE VERBINDING

Jaarverslag 2021

Woord vooraf
Met trots presenteer ik u hierbij ons jaarverslag 2021.
Een jaar dat wederom in het teken stond van een aantal ingrijpende zaken:
Corona, het staartje van de fusie met de Kempen en de bestuurswissel.
Samen met u en onze samenwerkingspartners hebben we in de dorpen en wijken het
afgelopen jaar weer het verschil gemaakt door een grote bijdrage te leveren aan het
versterken van de sociale cohesie.
We zijn zeer trots op onze bijna duizend vrijwilligers die zich daarvoor inzetten en het
bewijs zijn van een sterke gemeenschapszin. En dit willen we graag samen verder
uitbouwen. Zodat de vitaliteit van de wijken en dorpen vergroot, dan wel behouden
blijft. Er is genoeg werk aan de winkel en ik kijk uit naar onze samenwerking.

Veel leesplezier toegewenst!

Hartelijke Groeten,
Jacqueline van Poeteren
Directeur/bestuurder Cordaad Welzijn
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Jeugd en Jongerenwerk
Jongerenwerkers ondersteunen en begeleiden jongeren in hun persoonlijke en sociale
ontwikkeling naar volwassenheid. Vaak verloopt dit ontwikkelingsproces goed en is
sturing door ouders en school voldoende voor jongeren om op te groeien tot zelfstandige,
verantwoordelijke burgers, die participeren in de samenleving. Ongeveer 10% - 20% van de
jongeren heeft extra ondersteuning nodig in hun proces. Hoewel ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding, biedt het jongerenwerk deze ondersteuning, individueel
of aan groepen jongeren. Onze jongerenwerkers nemen daarin een coachende rol.

Daar waar jongeren zijn
Het jongerenwerk is actief binnen de leefwereld van jongeren. We werken vindplaatsgericht en
zoeken de verbinding: daar waar jongeren zijn, is het jongerenwerk aanwezig. Middels de
presentiebenadering en theorieën van community development bouwen jongerenwerkers een
duurzame en professionele relatie op met jongeren. Vanwege de ondersteunende/preventieve
functie van het jongerenwerk is zij te onderscheiden van aanbieders van hulpverlening.

Doelgroep
Primair richten jongerenwerkers zich op jongeren, die als kwetsbaar aan te merken zijn.
Daarnaast werken ze preventief voor alle jongeren. Het betreft dan zowel potentieel kwetsbare
jongeren, als jongeren die het prima gaan redden. Deze laatste jongeren hebben in principe
geen ondersteuning nodig door onze jongerenwerkers, maar zorgen wel voor het evenwicht in
een groep.

Effect
Het effect van het jongerenwerk op de lange termijn is dat jongeren tussen de 10 en 24 jaar
zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen worden. Volwassenen die participeren in de
samenleving, in hun kracht staan en geen hulp nodig hebben. Het jongerenwerk werkt hieraan
door de volgende taken in het kader van zorg en taken in het kader van overlast uit te voeren.
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Prestaties
Maatschappelijke effecten van het jongerenwerk
zijn te zien op het gebied van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Preventie
Positieve groepssocialisatie
Versterken eigen kracht(empowerment)
Talentontwikkeling
Informatie en advies
Beperken overlast
Signaleren
Analyseren
Participatie
Integrale samenwerking

De inzet van jongerenwerk zorgt ervoor dat minder jongeren een beroep doen op jeugdhulp,
dat er sneller gesignaleerd en doorverwezen wordt en er minder overlast is. Aan deze effecten
wordt gewerkt door verschillende methodieken in te zetten. Daarnaast werken onze
jongerenwerkers samen met verschillende partners binnen de gemeente. In dit jaarverslag
wordt een inkijk gegeven in de werkwijze en de samenwerkingen van het jongerenwerk.

Doelgroep
Ambulant jongerenwerk
Onze jongerenwerkers bezoeken jeugd van 10-24 jaar op de plekken waar ze zich bevinden. Zij
maken wekelijks ‘ambulante rondes’, waarbij ze diverse locaties bezoeken. Deze plekken weten
we te vinden doordat jongeren vertellen waar ze in hun vrije tijd zijn, doordat er in het
wijkagenten-overleg naar verwezen wordt, door overlastmeldingen of ze ontdekken deze ‘per
toeval’ tijdens hun rondes. Wekelijks bezoeken wij zo'n 35 locaties.

Locaties
Van januari t/m juni hebben we op diverse locaties jongeren getroffen. De volgende locaties
hebben we frequenter bezocht n.a.v. overlastmeldingen, op verzoek van jongeren zelf of omdat
daar vaker jongeren zijn getroffen:
Voetbalvelden VV de Valk
SV Valkenswaard
Het Gegraaf
’t Pumpke
Schepelweyen
Politiehondenvereniging aan de mgr. Smetsstraat
Ritmeester/Dragonder (040fit)
Bosstraat
Haagstraat
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centrum van Valkenswaard. Tijdens de laatste
lockdown is er, samen met de politie en het
cluster veiligheid van de gemeente, afstemming
Jaarverslag 2021
geweest over de aanpak en ieders rol bij deze
signalen.
Van juli t/m december waren dat de volgende locaties:
Naast onze fysieke aanwezigheid op straat, zijn
we ook in de digitale wereld actief geweest.
Mgr. Smetsstraat
Zo zijn er online diverse activiteiten uitgezet:
De Markt
‘Wie is de sigaar?’ en ‘Waar is de Sigaar?’, twee
Kerkeind
speurtochten door Valkenswaard. We hebben
Mollenveldje
Overlast
en preventie
online ‘Among
Us’ gespeeld en een digitaal
De Zoete Inval (Nieuwe Waalreseweg)
magazine
‘VIER(us)’
naar alle leerlingen
hun in bepaalde wijken te verminderen. Het
Het doel van
het jongerenwerk
is niet om(en
overlast
Willibrorduslaan
ouders)
van de
Were
Di verstuurd.
welbevinden
van
de jongeren
staat voorop, wat indirect bij kan dragen aan het verminderen
Wilhelminapark
van overlastsituaties op straat. Het jongerenwerk gaat op deze plekken gesprekken aan met
Dr. Schaepmanstraat
de jongeren, die zich daar eventueel bevinden. We werken met name preventief en sluiten zo
Bosstraat
aan bij de leefwereld van jongeren en bouwen aan een vertrouwensrelatie door in hun ‘eigen
omgeving’ laagdrempelig contacten te onderhouden. We signaleren, ondersteunen, kunnen
Overlast
sturen, faciliteren en begeleiden daar waar jongeren aangeven behoefte aan te hebben. Daar
Het
doel
van interveniëren
het jongerenwerk
is overlastsituaties.
niet om overlast in bepaalde wijken te verminderen. Het
waar
nodig
we bij
welbevinden van de jongeren staat voorop, wat indirect bij kan dragen aan het verminderen
van overlastsituaties op straat. Het jongerenwerk gaat op deze plekken gesprekken aan met
de jongeren, die zich daar eventueel bevinden. We werken met name preventief en sluiten zo
aan
bij de leefwereld
van jongeren en bouwen aan een vertrouwensrelatie door in hun ‘eigen
Overlast
en preventie
omgeving’
laagdrempelig
contacten
te om
onderhouden.
signaleren,
ondersteunen,
kunnen
Het doel van
het jongerenwerk
is niet
overlast in We
bepaalde
wijken
te verminderen.
Het
sturen,
faciliteren
daarvoorop,
waar jongeren
aangeven
aan het
te hebben.
Daar
welbevinden
van en
de begeleiden
jongeren staat
wat indirect
bij kanbehoefte
dragen aan
verminderen
waar
nodig
interveniëren
we
bij
overlastsituaties.
van overlastsituaties op straat. Het jongerenwerk gaat op deze plekken gesprekken aan met
de jongeren, die zich daar eventueel bevinden. We werken met name preventief en sluiten zo
aan bij degroepen
leefwereld van jongeren en bouwen aan een vertrouwensrelatie door in hun ‘eigen
Flexibele
omgeving’ laagdrempelig contacten te onderhouden. We signaleren, ondersteunen, kunnen
In Valkenswaard zien we vaak dezelfde jongeren op straat. Een van deze groepen, die voorheen
sturen, faciliteren en begeleiden daar waar jongeren aangeven behoefte aan te hebben. Daar
bekend stond als 'de jongeren van de Haagstraat’ komen we momenteel in diverse
waar nodig interveniëren we bij overlastsituaties.
samenstellingen tegen en vaak niet meer op de Haagstraat.
Het fenomeen ‘groep’ zoals we die voorheen kenden (vaste samenstelling van jongeren), zien
we niet meer in Valkenswaard. Jongeren gaan ‘coalities’ aan, die voor hen op dat moment van
belang zijn of meerwaarde hebben. Dit kan betekenen dat we dezelfde jongere in 3
verschillende ‘groepen’ tegenkomen. Het is dan ook erg interessant om met de jongeren te
bespreken hoe zij zich bewegen in de openbare ruimte, met wat voor doel, wat zij onder
vriendschappen verstaan en waarom ze juist wel of niet met bepaalde jongeren omgaan.

“'Stagiaire Twan bij onze "bedrijfsauto".

Deze gaat natuurlijk niet mee wanneer we
ambulanten. Maar als we ergens gaan
staan tijdens een activiteit krijgen we
gegarandeerd bekijks!

“
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Vertrouwen is kostbaar
Rondom de jaarwisseling 2020/2021 hebben enkele jongeren een gebiedsverbod gekregen. Dit
heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden. De jongeren gaven het jongerenwerk de
‘schuld’ van het gebiedsverbod. Zij dachten, onterecht, dat het jongerenwerk informatie gelekt
zou hebben, die het gebiedsverbod tot gevolg had. De informatie kwam echter vanuit een hele
andere hoek. Het jongerenwerk was zelfs niet op de hoogte van het feit dat er een
gebiedsverbod was opgelegd.
Dit alles heeft het vertrouwen van de jongeren in onze jongerenwerkers behoorlijk beschadigd
en zijn de jongeren minder goed in beeld dan dat ze voorheen waren. Tot in de tweede helft van
het jaar werd het voorval nog steeds benoemd als de jongerenwerkers de jongeren troffen. Er is
achteraf goed geëvalueerd met gemeente en politie.
In maart hebben we samen met politie een activiteit georganiseerd, waarbij jongeren konden
gamen met de politie. Een aantal jongeren uit eerdergenoemde groep heeft deelgenomen aan
deze activiteit en dat heeft er wel voor gezorgd dat deze jongeren een iets betere verstandhouding hebben gekregen met de politie en het minder snel op een rennen zetten als ze de
politie treffen.

Leertafel jeugd
Voor een optimale, integrale aanpak voor de jongeren op straat in Valkenswaard is een goede
samenwerking tussen gemeente, jongerenwerk, politie en Were Di van belang. Ieder heeft
vanuit eigen expertise een andere insteek richting de aanpak van jongeren op straat. Een
goede afstemming is hierin belangrijk. Om hier gezamenlijk oog voor te houden en aandacht
te hebben voor het begrijpen van elkaars taal is er een leertafel georganiseerd. Gegeven door
het RIEC, Regionale Informatie en Expertise Centrum - ondermijning, en criminoloog Jeroen
van den Broek. Alle partijen zijn een dagdeel bijeengekomen en hebben met casussen de
integrale aanpak besproken. De leertafel zorgde op die manier voor een verdieping in de
samenwerking.
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Corona
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Andere lessen op Were Di gingen over seksualiteit, grenzen aangeven en respecteren. Hierbij
hebben we ook de jeugdagent van Valkenswaard betrokken. Ook zijn er op Were Di aan alle
klassen zorg en welzijn leerjaar 3 voorlichtingen gegeven over de thema’s: grenzen aangeven,
seksualiteit, weerbaarheid en ondermijning.
Het afgelopen jaar hebben we twee webinars georganiseerd in samenwerking met de
bibliotheek. De eerste webinar ging over het puberbrein en werd gegeven door Aletta Smits. In
de tweede helft van het jaar vond er een webinar plaats rondom middelengebruik in
samenwerking met Novadic Kentron, de GGD en Helder Theater.
Zie bijlage 1 voor een overzicht van al onze preventieve activiteiten van het afgelopen jaar.

Doelgroep
Jongerencoaching
Jongerenwerkers komen regelmatig in contact met jongeren met psychosociale problemen die
vastlopen. Dit kunnen jongeren zijn met een hulpvraag die geactiveerd moet worden tot
hulpverlening, jongeren die tijdelijk wat meer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien,
die uit een hulpverleningstraject komen en hun weg weer moeten zien te vinden in de
maatschappij of jongeren die wachten op een hulpverleningstraject en in de tussentijd wat
ondersteuning kunnen gebruiken.
In alle gevallen kan een tijdelijk, individueel begeleidingstraject vanuit het jongerenwerk voor
deze jongeren een oplossing bieden. Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn sluit hiermee aan
op het gemeentelijke beleid, dat de instroom van jongeren in de jeugdzorg wil terugdringen en
wil voorkomen dat jongeren zwaardere vormen van hulp nodig hebben.
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Aantal coachingstrajecten 2021
In 2021 heeft het jongerenwerk 22 jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar en 5 ouders
gecoacht. Onderstaande thema’s/hulpvragen zijn aan bod gekomen tijdens deze trajecten:
Schoolmotivatie, school-/studiekeuze
Omgaan met ADD
Depressie en/of burnout klachten
Automutilatie
Grensoverschrijdend gedrag (ondermijnend gedrag)
Seksualiteit (met name LHBTI-gerelateerd)
Omgaan met faalangst
Beter contact/werken aan vriendschappen, relaties
Overmatig gebruik social media
Groepsdruk
Psychiatrische klachten
Eenzaamheid

Samen zonder oordeel
Als jongerenwerkers zijn we geen hulpverleners. Dit geven we altijd aan tijdens een eerste
gesprek met jongere, ouder(s) en/of de organisatie die de aanmelding doet. Er komen jongeren
met behoorlijk wat problematieken graag bij ons, juist omdat we geen hulpverleners zijn én
ons bewegen in hun leefwereld. We zijn aanwezig, luisteren en ondersteunen, we zijn ‘present’
en oordelen niet. Dit maakt dat jongeren graag hun verhaal doen, zich gehoord voelen en vaak
vooruit kunnen met de ondersteuning die we bieden. Daardoor hebben ze geen ‘zwaardere
zorg’ nodig. Daar waar de problematiek te zwaar is gaan we samen met de jongere op zoek
naar wat passend is en zullen we zorgen voor een warme overdracht. Ook blijven we toetsen
hoe het gaat.
Ondersteuning van de ouders is met name gestoeld op het geven van tips en adviezen hoe om
te gaan met hun puber. Ook heeft het jongerenwerk bij enkele gezinnen een
bemiddelingsfunctie, daar de kinderen onderling al behoorlijke tijd ruzie hebben.
Netwerkpartners weten het jongerenwerk goed te vinden. Zo krijgen we met regelmaat
jongeren vanuit het CJG doorverwezen, maar ook organisaties als Herlaarhof, Bureau Halt en
Veilig Thuis weten ons te vinden.
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18+ groep
Het jongerenwerk heeft eind 2021 twee soortgelijke coachingsvragen binnen gekregen van
jongeren boven de 18 jaar. Beiden kampten met dezelfde vragen en ervoeren eenzaamheid.
Vanuit dit signaal is een 18+ inloopmoment opgericht waar momenteel een vaste groep van 5
jongeren bij aansluit. Deze jongeren geven zelf invulling aan de inloopmomenten en spreken
ook geregeld in hun vrije tijd af zonder dat het jongerenwerk daar nog bij aansluit. De inloop
vindt om de week op dinsdagavond plaats, waar er naast plezier ook wordt gewerkt aan meer
zelfvertrouwen, assertiever worden en nieuwe mensen ontmoeten.

De SUPPclub
De SUPPclub is een support-groep voor jongeren in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar, waar
jongeren in groepsverband werken aan hun ondersteuningsvraag. Het doel is om jongeren te
laten zien dat ze niet de enige zijn en dat het ‘normaal’ is om met bepaalde gevoelens te
worstelen. Door in groepsverband met elkaar onderwerpen te bespreken en jongeren vooral
ook met elkaar te laten delen, kunnen ze elkaar vooruithelpen.
In 2021 hebben we 28 bijeenkomsten gehad met 9 jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar.
Thema’s die hier naar voren zijn gekomen zijn:
Seksualiteit
Grenzen ontdekken en aangeven
Weerbaarheid
Omgaan met emoties/gevoelens (stoplicht)
Kwaliteiten
Leerdoelen
Relaties
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Stage
In 2021 heeft het jongerenwerk aan 6 jongeren uit
Valkenswaard een stageplek geboden. Vanuit Were Di
hebben deze 4dejaars 9 woensdagen meegelopen met het
jongerenwerk. Vanuit deze stages merken we dat we ook
vaak met de stagiaires coachende gesprekken voeren over
thema’s die eerder genoemd zijn. Regelmatig blijven
jongeren na stage ook vaker terugkomen bij de
inloopmomenten of andere activiteiten van het
jongerenwerk.
Daarnaast heeft het jongerenwerk 1 jongere opgevangen
nadat ze besloten had om te stoppen met haar
vervolgopleiding. Omdat ze nog leerplichtig was, diende ze
vrijwilligerswerk te doen voor 12 uur per week, zodat ze nog
dit jaar op haar school de basisvakken kon volgen zonder
verdere consequenties.
Vanuit Bureau Halt heeft 1 jongere zijn taakstraf van 8 uur bij
het jongerenwerk afgerond. Voor het jongerenwerk goed om
deze jongen (en zijn achterban) in beeld te hebben, hem op
een positieve manier te coachen en aan talentontwikkeling
te doen. Deze jongen heeft o.a. een boksclinic georganiseerd.

Doelgroep
Activerende ondersteuning
Er zijn groepen jongeren die behoefte hebben aan ondersteuning als het gaat om de invulling
van hun vrije tijd of het ontwikkelen van hun talent. Door omstandigheden is het initiatief
voor/door hen nog niet van de grond gekomen. Bijvoorbeeld omdat jongeren nog niet weten
welke stappen zij moeten zetten om tot succes te komen.
Het jongerenwerk kan deze initiatieven ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan
inloopactiviteiten van het jongerenwerk, waarbij (overlastgevende) groepen jongeren van de
straat een plek krijgen om te elkaar te ontmoeten, maar tevens geactiveerd worden tot
zelforganisatie of het ontwikkelen van talenten. Vragen uit de lokale samenleving die gericht
zijn op participatie en ondersteuning van jongeren en daarbij ondersteuning behoeven bij het
ontwikkelen en uitvoeren van een aanpak, kunnen eveneens rekenen op het jongerenwerk.
Zie bijlage 2 voor een opsomming van de activerende ondersteuning van het afgelopen jaar.
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Doelgroep
Accomodatiegebonden jongerenwerk
Vanaf januari 2021 hebben we met een groep jongeren in de bibliotheek een inloopmoment
gehouden. Deze werden niet officieel georganiseerd, maar er kwamen steeds vaker jongeren
die een praatje wilden maken. Omdat ze zich eenzaam voelden, wat depressieve klachten
ontwikkelden of gedemotiveerd raakten voor school vanwege de lockdown. De bibliotheek was
echter geen ideale locatie. Meerdere collega’s van Cordaad Welzijn en de bibliotheek zijn daar
aan het werk en er werd wat overlast ervaren. We hebben toen contact gezocht met de GGZ. Zij
boden aan dat het jongerenwerk op woensdagen hun locatie ‘de Boei’ kon gebruiken.

Inloopmoment De Boei
Vanaf begin mei vindt er elke woensdag een inloopmoment plaats in de Boei aan de van
Vroonhovenstraat. Het jongerenwerk organiseert samen met de jongeren een activiteit of ze
gaan samen "chillen". Gemiddeld zijn er wekelijks 19 jongeren aanwezig bij de inloop in de
leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Het afgelopen half jaar zijn er minimaal 35 verschillende jongeren
die de inloopactiviteiten bezocht hebben. Tijdens elk inloopmoment in de Boei zijn er 2 of 3
jongeren die de avondmaaltijd voor de hele groep voorbereiden en verzorgen.

Inloopmoment SVV
Sinds mei organiseert het jongerenwerk ook op de vrijdagmiddag een inloopactiviteit. In
eerste instantie vond ook deze plaats in de Hofnar/bibliotheek. Sinds juni is deze inloop
verplaatst naar de kantine van SVV. De aanwezigheid van het jongerenwerk op de sportvelden
heeft twee voordelen boven de zaal in de Hofnar. Enerzijds is het voor het jongerenwerk een
vindplek en werd er door de verenigingen overlast ervaren. Anderzijds kunnen we gebruik
maken van een locatie die meer geschikt is voor jongeren dan de zaal in de Hofnar.
Gaandeweg merkten we dat het tijdstip op vrijdagmiddag niet geschikt was voor jongeren van
10 t/m 13 jaar. Daar zij meestal sport hebben of thuis moeten zijn i.v.m. andere verplichtingen.
Er is eind 2021 extra geïnvesteerd in PR en samenwerking met vrijwilligers van het
jongerenwerk. Uiteindelijk is besloten om te zoeken naar een geschikter moment. Hier zal
vanaf 2022 een nieuwe vorm aan gegeven worden.
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De vaste inloopmomenten zijn voor de jongeren een moment van ontspanning. Er wordt een
veilige basis gecreëerd waar jongeren waar nodig ook hun verhaal kwijt kunnen bij elkaar en
de jongerenwerkers. Zo worden regelmatig gesprekken gevoerd over thema’s als: seksualiteit,
vriendschap, alcohol- en drugsgebruik, school, werk, corona, groepsdruk en grenzen. Met de
inloopmomenten bieden we dus een plek waar jongeren zich welkom voelen, niet veroordeeld
worden en zich gehoord voelen.

Huiswerkbegeleiding
Twee keer per week wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden aan jongeren in de leeftijd 12-18
jaar, in de Hofnar en ons Dommels Plekske. De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door een
gekwalificeerde vrijwilliger en is bedoeld voor middelbare scholieren die moeite hebben met
het plannen, het organiseren en het maken van huiswerkopdrachten.
In de eerste helft van het jaar is er geen huiswerkbegeleiding geweest. Onze vrijwilliger heeft
vanwege corona de huiswerkbegeleiding stopgezet totdat hij gevaccineerd zou zijn. Het
nieuwe schooljaar is de huiswerkbegeleiding weer van start gegaan.
Het jongerenwerk kreeg meerdere signalen
van jongeren die tijdens de lockdown niet de
motivatie konden opbrengen om telkens thuis
achter de computer de lessen te volgen.
Daarom heeft het jongerenwerk tijdens de
lockdown jongeren de mogelijkheid geboden
om in de Hofnar/Bibliotheek online lessen te
volgen of huiswerk te maken. Verandering van
omgeving en wat andere gezichten om hen
heen maakten dat ze weer wat meer
gemotiveerd raakten om aan school te werken.
Ook na de lockdown maken jongeren nog
geregeld gebruik van dit aanbod.

Studiogebruik
De studio die opgebouwd zou worden in de Hofnar is nog altijd niet actief. Helaas ook hier
heeft corona e.e.a. vertraagd waardoor de escaperoom ‘Eenheid75’ niet eerder heeft kunnen
draaien. De verwachting is dat deze Escaperoom nog t/m september van de ruimte gebruik zal
maken.
Wellicht dat er daarna werk gemaakt kan worden van de ruimte om een studio te bouwen. De
behoefte bestaat nog steeds onder de doelgroep en we krijgen nog steeds vragen. Momenteel
verwijzen we deze jongeren naar het jongerenwerk in Heeze-Leende en/of Cranendonck.
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Jongerenruimte
Het jongerenwerk is dankbaar dat zij gebruik mag maken van de Boei en de kantine bij het
voetbal. Echter bestaat er bij jongeren een grote wens voor een ‘eigen’ ruimte. Opvallend is dat
jongeren zich toch niet echt thuis voelen in een ruimte die oorspronkelijk voor een andere
doelgroep is bedoeld. Het maakt ook dat het jongerenwerk toch vaker jongeren moet
attenderen dat ze niet alles kunnen pakken/gebruiken, omdat het niet van ‘ons’ is.
Jongeren hebben een filmpje gemaakt en hun behoefte uitgesproken voor een eigen, echte
jongerenruimte. Dit hebben de jongeren verstuurd naar burgemeester en wethouder. Het
filmpje is hieronder te bekijken.

Waarom vinden jongeren een eigen ruimte belangrijk?

Naar aanleiding van dit filmpje zijn jongeren in gesprek gegaan met wethouder Mieke Theus.
Hier hebben zij hun wensen en behoeften kenbaar kunnen maken in een gesprek.
Daaropvolgend is er door de wethouder ook gesproken met de jongerenwerkers en wordt er
concreter gekeken naar een jongerenruimte die meer voldoet aan de wensen en behoeften van
de jongeren in Valkenswaard.

Doelgroep
Netwerken
Voor het jongerenwerk is het van groot belang om een goede samenwerking met diverse
partners aan te gaan en te onderhouden. Dit om signalen op te halen, signalen, trends en
ontwikkelingen te delen, gebruik te maken van elkaars expertise en om een sluitend netwerk
te vormen voor jeugd en hun leefomgeving. Zie bijlage 3 voor een overzicht aan welke
netwerken en overlegstructuren het jongerenwerk deelneemt en wat daarvan de partners en
doelen zijn.
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Vrijwilligerswerk
In 2021 zitten we nog volop in de Coronacrisis, maar kan er qua vrijwilligerswerk steeds
meer. Helaas moeten we het met 2 vrijwilligers minder doen en de enige vrijwilliger die
over is, woont in België en kan door omstandigheden niet op kantoor haar werkzaamheden
verrichten. Hierdoor zijn een aantal vaste zaken niet gelukt, daarentegen veel andere
zaken wel. Zo zijn er van alle vacatures posters gemaakt en hebben die voor het raam op
ons kantoor gehangen en op een bord in de bibliotheek. Dit om de veelheid én de
diversiteit aan vrijwilligerswerk te laten zien aan de inwoners van Valkenswaard.

Algemeen
Vanuit de Vrijwilligerscentrale neemt de coördinator deel aan de werkgroep Iedereen kan
meedoen van het Sportakkoord. Ook heeft de coördinator deelgenomen aan de start van het
Preventieakkoord. Er is overleg geweest met de organisatoren van de Vrijwilligerstrofee 2021
en zal Cordaad Welzijn zitting hebben in de jury voor die trofee in januari 2022.

Bemiddelen
19 Mensen wisten het spreekuur te vinden voor een afspraak voor het zoeken naar
vrijwilligerswerk. 64 mensen wisten via de website zelf te reageren op een of meerdere
vacatures. Drie mensen reageerden n.a.v. de advertentie in het Valkenswaards Weekblad. Twee
vragen over mogelijkheden voor vrijwilligerswerk kwamen binnen via het Instagramaccount
van de Vrijwilligerscentrale.
Eind februari, begin maart hebben we alle organisaties die gebruik maken van de website
benaderd omdat we de categorieën van de advertenties wilden aanpassen. Er zijn in
Valkenswaard altijd veel maatjesvragen en daarom hebben we daar een aparte categorie van
gemaakt. Dit is makkelijker tijdens gesprekken, omdat mensen vaak óf in een groep
vrijwilligerswerk willen doen óf 1-op-1. Deze splitsing maakt het overzichtelijker. Verder is de
website gewijzigd qua taalgebruik, u wordt je, en is de website aangepast aan de nieuwe
huisstijl van Cordaad Welzijn. Het wijzigen van de categorieën heeft er tevens voor gezorgd dat
de vacatures weer geactualiseerd zijn. Dat is allemaal gerealiseerd in de tweede helft van het
jaar en dat heeft er ook weer bij geholpen dat mensen goed de weg wisten te vinden op de
website en daar ruim gebruik van gemaakt hebben.
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Informatie en advies
De Vrijwilligerscentrale heeft daar waar mogelijk en noodzakelijk de vrijwilligersorganisaties
geïnformeerd over actualiteiten rondom het coronavirus middels de nieuwsbrief en de pagina
op de website. Ook de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) was een belangrijk
onderwerp in de eerste helft van het jaar, daarover zijn de vrijwilligersorganisaties
geïnformeerd. En ook daar is inmiddels op de website een pagina over ingericht.
Vijf vrijwilligersorganisaties wisten de Vrijwilligerscentrale te vinden met individuele vragen.
De vragen waren met name gericht op werving van vrijwilligers en een nieuwe organisatie in
Valkenswaard is ondersteund met het uitbreiden van hun netwerk en een aantal vragen
rondom subsidies. De laatste organisatie, een zorgboerderij uit Borkel en Schaft, kwam zo laat
in het jaar dat we de afspraak gepland hebben voor in januari 2022.

Samen maken we de wereld een stukje mooier
Algehele promotie vrijwilligerswerk
Alle vaste activiteiten rondom promotie van het brede vrijwilligerswerk zijn zoveel mogelijk
doorgegaan. Leuk is het als mensen ook echt via een persoonlijk bericht op Instagram
reageren op een vacature. 2021 was het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. We wilden naast het
zoveel mogelijk promoten van vacatures ook verhalen vertellen over vrijwilligerswerk.
Daarvoor hield een vrijwilliger van de Vrijwilligerscentrale interviews met andere vrijwilligers.
Samen met een leuke foto erbij deelden we die op de website en social media.
Bekijk ze op: https://www.goedbezigvalkenswaard.nu/p/verhalen
Wil je nieuwe aanwas van vrijwilligers krijgen dan moet je veel aandacht vragen voor
vrijwilligerswerk en dit blijven herhalen. Naast het tonen van vacatures vinden jongeren het
bijvoorbeeld belangrijk om verhalen te lezen van andere vrijwilligers. Vandaar dus dat we
daarop ingestoken hebben.

Ik krijg energie van mijn
“vrijwilligerswerk,
elke keer weer. Je werkt,
samen met anderen, aan iets moois. Als de
klus geklaard is en je de kinderen en
volwassenen ziet genieten, dan krijg ik
telkens weer een trots gevoel!

“
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Deskundigheidsbevordering
We wilden vooral trainingen en workshops aanbieden waar vraag naar is. Door de
coronamaatregelen waren fysieke bijeenkomsten een uitdaging. Middels de nieuwsbrief en
diverse pagina’s op de website namen we al een aantal vragen weg. Daarnaast hebben
collega’s van het jongerenwerk in samenwerking met de sportconsulenten in Valkenswaard,
Heeze-Leende en Cranendonck een onderzoek gedaan onder de sportverenigingen. In 2022
gaan we met hen in overleg of we kunnen ondersteunen bij de organisatie van mogelijke
activiteiten. Ook andere organisaties willen we daaraan deel laten nemen als dat mogelijk is.
Er zijn afgelopen jaar diverse webinars op de website geplaatst onder de categorie "Kennis" die
uitgezonden zijn in het kader van de Kennisboost weken van de organisatie van het Nationaal
Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Deze kunnen teruggekeken worden.
De Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende had voor half december een lezing over de Gemeentelijke
Vrijwilligersverzekering georganiseerd. Omdat de op dat moment geldende maatregelen het
niet toelieten om dit fysiek te doen, werd deze online verzorgd en konden meer deelnemers er
gebruik van maken. Ook vrijwilligers uit Valkenswaard hadden zich aangemeld. Helaas was de
gespreksleider op de dag zelf ziek en kon de online bijeenkomst niet doorgaan. Deze wordt
verplaatst naar het nieuwe jaar. Als de lezing fysiek door kan gaan, zullen we in Valkenswaard
zelf een bijeenkomst organiseren.

Aantallen 2021
Er waren 12 nieuwe gebruikers van de website. Drie inwoners hadden een individuele
hulpvraag die niet via een lokale dienst ingevuld kon worden.
In totaal werd op 89 vacatures gereageerd.

83
Nieuwe vacatures
Op de website geplaatst:
Vrijwilligerswerk: 43
Maatjes: 14
Kennis: 24
Buurthulp: 2

88
Bemiddeld
Direct via de website: 64
Tijdens spreekuur kantoor: 19
Vraag over krantenoverzicht: 3
Vragen via social media: 2
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Vluchtelingenwerk
We hebben dit jaar 24 huisvestigingen begeleid. Hierdoor werden 43 statushouders in de
gemeente Valkenswaard gehuisvest. Binnen de huisvestigingen vielen ook drie
verhuizingen omdat er drie nareizende gezinnen eindelijk naar Nederland konden komen.
De wachtlijsten bij verschillende ambassades lopen op tot meer dan een half jaar. In de
laatste weken van het jaar liepen nog twee verhuizingen. De aanmeldingen in Ter Apel
liepen vertraging op door de grote drukte daar. BSN nummers en verblijfsdocumenten
waren niet op tijd aanwezig.
Er is een intensieve samenwerking met de klantmanager inburgering en huisvestiging . Zowel
zij als wij doen er alles aan om de huisvestigingen te realiseren. Voor ons steeds de taak alles
te blijven controleren om te voorkomen dat er door de vele thuiswerkende organisaties geen
zaken mis gaan. De taakstelling is helaas niet behaald doordat er niet voldoende woningen
beschikbaar waren.
We sluiten het jaar af met 9 vrijwilligers. We hebben één buddy/tolk meer. Twee nieuwe
vrijwilligers die mee kwamen kijken haakten ook weer snel af. De complexiteit van het werk
zagen ze niet zitten.

Hulpvragen en specificaties
Totaal 2021
Algemeen
Financieel
Juridisch
Medisch
Opvoeding
Scholing/inburgering
Sociaal

263
109
23
32
6
59
24
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Doelgroep
Het afgelopen jaar in vogelvlucht
We kunnen de conclusie trekken dat we in Nederland het zo hebben georganiseerd dat het
bijna niet meer mogelijk is om een probleem op te lossen dat is ontstaan. De hoeveelheid aan
systemen die overal worden ingezet werken naast elkaar. Computerstemmen proberen je naar
een juiste persoon te verbinden als je belt, allemaal thuiswerkend. Soms krijg je voor een
vraag wel zeven verschillende personen aan de telefoon. Er is niemand die mee kan denken in
oplossingen wanneer het echt noodzakelijk is. Overbelaste netwerken laten vertragingen zien
en wanneer deze uitvallen ligt alles stil.

Meer financiële problemen
Door de hoge prijzen van o.a. gas en elektriciteit kwamen statushouders, net als andere
burgers met een laag inkomen, nog verder in de financiële problemen. Eerder hadden
nieuwkomers al financiële problemen doordat bij huisvesting toeslagen achteraf betaald
worden. Men kon de vaste lasten al niet betalen en zeker niet meer wanneer deze naar ruim
€ 300,- per maand voor gas en elektriciteit zijn gestegen. De overheid zal compenseren maar
dat komt te laat. Dit geldt overigens niet alleen voor nieuwkomers, maar ook wanneer een
contract afloopt na een periode en wanneer statushouders noodgedwongen gaan verhuizen
naar een andere woning omdat het nareizend gezin komt en men daarom een nieuw contract
krijgt op een ander adres.
We zagen een toename van problemen bij toeslagen. Vooral bij oud statushouders. Mensen
gingen (gedeeltelijk) werken, veranderingen in inkomsten werden (te) laat of verkeerd
doorgegeven, de loonheffingskorting werd dubbel toegepast, statushouders vragen hulp aan
anderen en gaven soms te hoge inkomsten door. De gevolgen, toeslagen werden gestopt en
men moest onterecht gaan terug betalen, de gevolgen hiervan zijn erg groot en vragen veel
corrigeer werk. Er volgen bezwaarschriften, er zijn weer structureel tekorten aan inkomsten en
problemen stapelen zich op.

Corona trok zware wissel op statushouders
Zo was de opgelegde norm van twee keer per week thuis testen financieel vaak niet haalbaar.
Vooral bij de grote gezinnen met kinderen was de kans op besmettingen erg groot. Eenmaal
besmet kon men niet naar testlocaties omdat deze te ver weg liggen om met de fiets te
bereiken en al helemaal niet als mensen ziek zijn. Ons advies dan was: ga in quarantaine tot
het gehele gezin klachtenvrij is. Statushouders waren ook niet altijd voldoende op de hoogte
omdat ze het nieuws niet volgden. Ze kijken vaak alleen naar tv uit eigen land.
Elke volwassen inwoner heeft afgelopen jaar een uitnodiging ontvangen voor een Corona
vaccinatie. Het viel ons op dat er maar weinig hulpvragen kwamen van onze doelgroep. De brief
en vragenlijst zijn te moeilijk om zelfstandig te regelen. Wanneer ze wel hulp vroegen, was het
regelen van een vaccinatie erg intensief met veel vertaalwerk. Zeker als dit telefonisch moest
gebeuren omdat mensen naar een vaccinatielocatie wilden die zo dichtbij mogelijk is om
kosten te besparen op vervoer.
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Ter Apel en AZC’s luidden noodklok
Voorheen konden nareizigers een afspraak maken voor registratie. Door de overbelasting was
dit niet meer mogelijk. Men moest aansluiten in de rij. BSN nummers lieten lang op zich
wachten. Hierdoor konden we personen niet inschrijven bij de gemeente. Mensen verbleven op
logeerfunctie al wel mogelijk in de vaak te kleine woning van de echtgenoot, omdat ze zich niet
veilig voelden in het AZC. Dit leverde dan weer problemen op met leefgeld en ziektekostenverzekering als het verkeerd ging met het wekelijks melden bij het AZC wanneer ze dat niet
goed begrepen hadden. Ook als er iets mis ging met de aanvraag bij het AZC kreeg men dat te
laat te horen en lieten verblijfsvergunning soms onnodig lang op zich wachten.
Door Corona is de participatie verklaringsbijeenkomst al geruime tijd niet doorgegaan. In dit
traject zat een training budgettering. Voor de meer kwetsbaren die dit nu missen wilden we in
het najaar zelf een training gaan aanbieden. De voorbereidingen hiervoor hebben we gedaan,
maar door coronamaatregelen in het najaar hebben we dit weer los moeten laten uit
bescherming van vrijwilligers en statushouders.

School 2022 nog onbekend
In de gemeente Valkenswaard was jarenlang de school van Vluchtelingenwerk Nederland
actief. Hier kon men voor zowel alfabetisering als voor de inburgering terecht. Deze gaat echter
stoppen. Statushouders kozen er bewust voor om in de eigen gemeente naar school te gaan,
vaak omdat men in de buurt van de kinderen wil blijven. Nu moet deze groep naar Eindhoven
naar school en komt onverwacht voor extra reiskosten te staan. Aan het einde van het jaar was
nog niet duidelijk waar ze in het nieuwe jaar naar school gaan. Ouders hebben misschien
kinderopvang nodig die we nu niet voor ze kunnen regelen, omdat ook wij niet weten welke
school en locatie in januari de huidige plek gaat vervangen.

Kortom, een zeer bewogen jaar
Door het intensieve huisvesten in de verschillende lockdownperiodes hebben we niet de
begeleiding kunnen leveren die we normaal doen. Dit lukte niet omdat de hoeveelheid werk en
vrijwilligers niet in verhouding was en omdat we veel op afstand moesten regelen, vanuit
thuis, digitaal. Dit maakte het er voor de statushouder niet gemakkelijker op. Er is een sterke
behoefte om elkaar weer fysiek te ontmoeten, de vrijwilligers met elkaar, met statushouders,
maar ook met de klantmanagers Werk en Inkomen. Zodat we de statushouder weer kunnen
ontmoeten en echt kunnen uitleggen wat er moet gebeuren, wat hun rechten en plichten zijn.
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Ter illustratie: Casus meneer M.
Een van de nieuw gehuisveste statushouders is zeer
chaotisch, wisselt van stemmingen van zeer vrolijk tot
zwaar verdrietig. Hij heeft medische problemen maar wil
niet naar het ziekenhuis vanwege Corona. Zijn vrouw en
vier volwassen kinderen bleven achter in Turkije.
Eén van de kinderen blijkt een zwaar gehandicapte zoon te zijn. Meneer heeft een MVV
aangevraagd voor zijn gezin. Al snel wordt duidelijk dat zijn vrouw en gehandicapte zoon
naar Nederland mogen komen. De andere volwassen kinderen worden afgewezen. Zijn
vrouw wil niet komen en wil ook haar gehandicapte zoon niet naar haar man laten gaan
als haar andere kinderen niet mee mogen.
Zijn medische problemen namen verder toe en toen de pijn hem te heftig werd, ging hij
inzien dat het beter was toch naar het ziekenhuis te gaan. Ook daar lopen nu trajecten bij
de neuroloog. We zetten nu een tweetal vrijwilligers voor hem in. Een op juridisch gebied,
een op administratief gebied. De coördinator regelt dat hij zijn bezoeken aan het
ziekenhuis gaat brengen.
Hij verwacht dat wij zijn gezin kunnen helpen. Zijn gehandicapte zoon mist elke vorm van
zorg. Maar wij kunnen hem alleen maar uitleggen dat hij zelf zijn vrouw tot inzicht moet
brengen met hun gehandicapte zoon naar Nederland te komen. Meer kunnen we niet voor
hem doen. Ondanks dat zijn gezin in een kamer woont zonder enige zorg voor zijn zoon,
kiest zij er tot nog toe voor om samen te blijven met de andere kinderen onder schrijnende
omstandigheden.
Het bezwaar wat meneer indiende is weer afgewezen. Wat we al verwachten. Hij kan nog in
hoger beroep maar ook daar verwachten we weinig van. Meneer geeft aan als zijn gezin
niet mag komen hij terug wil gaan. Hij blijft hopen en gaat tot het uiterste. Volgend jaar zal
hij moeten gaan beslissen wat hij gaat doen.
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Doelgroep
Trends en signalen

Boetegeld cash opgenomen
We zien steeds vaker dat de statushouder een groot bedrag ontvangt aan boetegelden van de
IND omdat de procedure te lang heeft geduurd. Het geld wordt vaak direct cash opgenomen en
men kan niet bewijzen waar het geld naartoe is gegaan. Dit levert regelmatig problemen op,
bijvoorbeeld met de uitkering. We vermoeden dat het geld gebruikt wordt om een lening in het
thuisland af te lossen.

Draagvlak neemt af
De druk op vrijwilligers is afgelopen jaar enorm toegenomen. Zowel door de werkzaamheden
als door de beeldvorming in de maatschappij. Afgelopen jaar kwamen in tijden van
woningnood 24 woningen in een jaar beschikbaar voor statushouders. Sociaal begeleiders
merkten dat hierdoor minder begrip komt voor de statushouders. Vrijwilligers horen steeds
vaker dat mensen aangeven dat “ze onze woningen inpikken” en Valkenswaardse inwoners
nog minder kansen hebben op een woning. Vrijwilligers krijgen de vraag: "Waarom help jij deze
mensen?" Het draagvlak neemt langzaam af. Dit is zeker een punt van aandacht.

Oud-statushouder als vrijwilliger
Vrijwilligers hebben zich extra ingezet om alles in goede banen te leiden. Ze geven aan dit in
coronatijden geen probleem te vinden. Ze zien ook dat het anders voor de statushouders bijna
onmogelijk is om in deze tijden zich te huisvesten. Wel geeft men heel duidelijk aan dit ook
weer zo snel mogelijk te willen afbouwen. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is moeilijk.
Vandaar dat we afgelopen jaar binnen onze doelgroep zijn gaan werven. Elke sociaal begeleider
heeft een buddy, een oud statushouder. Zo kunnen deze oud-statushouders in de praktijk
leren om op termijn nieuwkomers zelf ook te begeleiden.

Nieuwe Wet Inburgering
Per 1 januari 2022 start de nieuwe Wet inburgering. Elke statushouder krijgt een P.I.P.
(Persoonlijk InburgeringsPlan) Per kwartaal evalueert de regisseur de vastgelegde afspraken.
We willen hier graag bij aansluiten. In de laatste maanden van 2021 hebben er met de afdeling
Werk en Inkomen overleggen plaats gevonden waarin we samen met de gemeente zoeken naar
passende oplossingen, ook voor het ontzorgen op financieel gebied.
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Informele Zorg
Ook dit jaar heeft Corona nog een forse invloed gehad op de individuele hulpvragen.
De vragen die bij bewonersondersteuning en praktische ondersteuning binnenkwamen
waren vergelijkbaar met 2020 en flink hoger dan in 2019. Meer dan de helft (65%) van de
klanten wist ons zelf te vinden, de overige werden doorverwezen door hun omgeving of het
netwerk (huisartsen, ggz, zorgtrajectbegeleiders en verwijzers).

Wanneer nodig verwijzen we door, naar Mantelzorg Verlicht, een lotgenotengroep of
psycholoog. Veel vragen kunnen we binnen onze eigen organisatie oplossen. Deels komt dat
omdat we in eigen organisatie met informele inzet veel ondersteuning zelf kunnen bieden
(door diensten als praktische ondersteuning en ANWB-automaatje). Ook betreft het vaak
vragen die in het eerste contact of kort daarna zijn opgelost. Doorgaans door als klankbord en
sociale kaart te fungeren. Als klankbord denken we mee over hoe de klant de vraag zelf kan
hanteren. Als sociale kaart doen we suggesties qua mogelijke oplossingsrichtingen, die de
klant vervolgens zelf bepaalt.
We hebben in het kader van bewonersondersteuning en praktische ondersteuning afgelopen
jaar met 314 klanten contact gehad, soms voor een eenmalige en enkelvoudige hulpvraag,
soms ook vaker en soms intensiever.

Doelgroep
Het jaar in vogelvlucht
Zoals vermeld is het aantal individuele vragen afgelopen jaar onveranderd hoog gebleven.
Die hebben we steeds goed op kunnen pakken, mede doordat veel collectieve activiteiten
vervielen. Dat was ook nodig omdat doorverwijzen en begeleiden naar collectieve activiteiten
nog vaak niet mogelijk was.

Collectieve activiteiten en voorzieningen
De collectieve activiteiten konden nauwelijks ingezet worden. Wandelen in de Wijk en Inzicht
(voor slechtzienden) hebben in de eerste helft van het jaar niet plaatsgevonden door de
kwetsbaarheid van de doelgroep en vrijwilligers. Wel zijn in juni met beide groepen
vrijwilligers bijeenkomsten geweest om de voorwaarden voor een doorstart na de vakantie te
kunnen bespreken. Beide groepen vrijwilligers wilden dit heel graag. Gelukkig konden we in het
najaar de activiteiten een paar keer door laten gaan. Omdat we bij allebei de groepen te maken
hebben met kwetsbare mensen moesten we telkens weer zorgvuldig afwegen wat wijsheid
was.
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Andere collectieve voorzieningen zoals het Digicafé en het Formulierencafé hebben in
aangepaste vorm wel het hele jaar doorgang gehad. Wel alleen op afspraak en met alle
beschermende maatregelen (1,5 meter afstand, spatscherm, alles reinigen tussendoor).
Hierdoor konden we per week toch een beperkt aantal klanten ontvangen.

Bewonersondersteuning
Wij organiseren verschillende collectieve activiteiten op het terrein van
bewonersondersteuning: het Alzheimercafé, Geheugensteun, het Centrum voor Aandacht, de
ontwikkeling Psysalon en de ontmoetingsactiviteit van de Hijskraan (de Koffie-inloop). Voor al
deze voorzieningen geldt, dat ze geheel of voor een groot deel dankzij vrijwillige inzet draaien.
Hoewel deze activiteiten in 2021 grotendeels niet door konden gaan zijn we wel steeds contact
blijven houden met onze vrijwilligers. Voor hen was het vrijwilligerswerk ook een invulling die
weg is gevallen. En we wilden ervoor zorgen dat deze activiteiten niet voorgoed verdwenen.
Gelukkig konden we in de laatste maanden van 2021 in sterk aangepaste vorm weer
voorzichtig opstarten.

Huisbezoeken
Ook de huisbezoeken hebben we door laten gaan, met in acht neming van alle maatregelen.
Deze huisbezoeken zijn voor mensen die voornamelijk eenzaam zijn en fysiek en/of psychisch
kwetsbaar zijn van essentieel belang. Zo worden er vrijwilligers ingezet voor bijvoorbeeld het
praatje samen, maar ook voor mensen die meer willen bewegen door te wandelen en iedereen
heeft daarbij zijn eigen verhaal, zijn eigen rugzak.

Nieuwe bewonersondersteuner
Dit jaar is er een nieuwe bewonersondersteuner gestart. Zij is druk bezig geweest om de
klanten en het netwerk te leren kennen en te zorgen dat zij gekend wordt. Dit vergt veel extra
inzet. Kennen en gekend worden is in deze rol van wezenlijk belang.
In het kader van het vertrek van de vorige bewonersondersteuner hebben er in de loop van de
maand mei een aantal zeer kleinschalige ontmoetingsactiviteiten plaatsgevonden waaraan
zo’n 135 mensen hebben deelgenomen. Daar bleek dat de behoefte om te ontmoeten groot was,
zeker bij deze toch kwetsbare groep.
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Uit het Veld: waargebeurde verhalen
Veel van de vragen die bij ons binnenkomen vragen om
maatwerk. We zoeken samen met vrijwilligers naar een
oplossing die passend is voor het probleem van onze
klant. Vrijwilligers blijken hier ook enorm flexibel in.
Voor een weduwe was de hoeveelheid binnengekomen post en het totaal van te regelen
administratieve zaken na de dood van haar man zo overweldigend, dat zij in paniek alleen
maar kon bedenken om alles in een vuurkorf in brand te steken. Totaal overstuur meldde
ze zich daarna bij ons. Één van onze vrijwilligers heeft samen met haar toch een overzicht
kunnen maken van te benaderen organisaties. Samen hebben ze deze benaderd en alles op
weten te lossen. Zo kreeg de mevrouw in deze toch al erg zware periode meer rust.
Een weduwe op leeftijd ziet haar einde naderen. Ze heeft geen kinderen en in haar
testament haar petekind als erfgenaam aangewezen. Er viel echter niets te erven, zelfs de
begrafenis leek niet uit het nalatenschap betaalbaar te zijn. Samen met de erfgenaam
hebben we een overzicht gemaakt van de te verwachten onkosten en mogelijke betaaloplossingen. Voor mevrouw was het geen prettige boodschap, maar zo was de erfgenaam
voorbereid en kwam deze niet met schulden te zitten.
Een mevrouw van 70+ miste contact met een vrouw van eigen leeftijd waar ze op
gelijkwaardig niveau mee kan communiceren. Ze heeft twee dochters. Met één dochter
heeft ze geen contact en de andere dochter is verstandelijk beperkt. Via onze bewonersondersteuner is er een mooie match ontstaan. De dames zien elkaar één keer in de twee
weken en vullen elkaars behoeftes goed aan.

Een dame op leeftijd vroeg om hulp bij het opruimen van
haar zolder (met vlisotrap). Dit verzoek viel niet direct
binnen het standaard aanbod van de klussendienst. Toch
zorgden we ervoor dat dit samen met de dame opgepakt
werd door een paar vrijwilligers.
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Doelgroep
Trends en signalen

Vraag praktische ondersteuning groter
Zoals bovenstaande voorbeelden laten zien is er steeds vaker behoefte aan praktische
ondersteuning die verder gaat dan onze ‘normale’ klussendienst voor kleine klusjes in huis.
We zoeken steeds naar mogelijkheden hiervoor.

Complexere vragen
Het onderscheid tussen de Bewonersondersteuning en Praktische Ondersteuning wordt
steeds lastiger. Meestal komt iemand binnen met een praktische vraag. Steeds vaker blijkt er
dan toch veel meer achter te zitten, zoals eenzaamheid, onzekerheid of andere problematiek.

Huishoudelijk hulp
Een andere trend is dat het steeds lastiger wordt om hulp in het huishouden te krijgen als
men het zelf niet meer kan doen. Organisaties als Zuidzorg hebben onvoldoende personeel om
aan de vraag te voldoen en het Zorgloket verwijst de klanten door naar particulieren. Vaak zijn
deze mensen echter niet in staat om zelfstandig naar hulp te zoeken. Ze kennen niemand in
de eigen sociale kring of zijn niet vaardig op de pc.
Een van onze vrijwilligers krijgt de speciale taak om deze mensen bij te staan, door samen de
eigen sociale omgeving in kaart te brengen, in te schrijven op bemiddelingssites, burenhulp in
te schakelen of briefjes in winkels op te hangen.
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Buurt en Wijk
Onder de noemer Buurt en Wijk voeren wij een aantal opdrachten uit in Valkenswaard,
onder meer ANWB AutoMaatje, taalactiviteiten, buurtbemiddeling en wijkwerk. Ons doel:
het stimuleren en activeren van bewoners in de wijk en het dorp,

Kerkakkers
Tijdens de eerste lockdown periode hebben we vooral het contact onderhouden met het
bestuur. We zijn gewisseld van wijkwerker en deze heeft zich ingewerkt. In deze periode zijn
weinig matches gemaakt, maar wel hulpverleningsgesprekken gevoerd met twee
wijkbewoners. Daarbij hebben we een bewoner doorverwezen naar professionele hulp.
Verder hebben we met bestuursleden gekeken naar de aanpak om meer vrijwilligers te werven.
Na de zomervakantie hebben we ons gericht op het kennismaken met de wijk. Zo zijn we na de
zomervakantie een aantal keer aangesloten bij koffie-inloop van de Wijkcommissie en hebben
we gesprekken gevoerd met de straatcontactpersonen. Na het thuiswerkadvies in november
heeft de commissie besloten de koffie-inloop weer te stoppen en de activiteiten te beperken. Er
is nog wel een telefonisch contact geweest.

Borkel en Schaft
Het bestuur van Borkel en Schaft wilde een andere weg in slaan en heeft na wisseling van onze
wijk werker besloten te stoppen met de inzet van Cordaad Welzijn.

Buurtbemiddeling
Samen met Lumens voert Cordaad Welzijn de buurtbemiddeling uit. Ook dit jaar zijn er, door
onze vrijwillige buurtbemiddelaars, meerdere conflicten tussen buren met succes bemiddeld.
Cordaad Welzijn werft vrijwilligers, zorgt voor training, intervisie en begeleiding. De
verantwoording van het project verzorgt Lumens, met bijdrage van Cordaad Welzijn.
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Doelgroep
ANWB Automaatje
Bij ANWB AutoMaatje vervoeren dorpsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen,
die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen, of lastig van de bestaande vervoersdiensten
gebruik kunnen maken. Dit tegen een onkostenvergoeding van € 0,30 per kilometer. Het gaat
bijvoorbeeld om een ritje naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, een activiteit zoals van
De Zonnebloem maar óók naar een vriend(in) om weer eens lekker op de koffie gaan.

Effecten
ANWB Automaatje:
brengt wijk en buurtgenoten weer met elkaar in contact
draagt bij aan het verminderen van de druk op omgeving/familie/mantelzorgers
draagt bij aan het in stand houden van de mobiliteit van mensen
draagt bij aan het verminderen van sociale eenzaamheid
biedt vrijwilligers een dankbare en zinvolle activiteit

Aantal ritten 2021
Maand

Aantal verreden ritten

Januari

123

Februari

140

Maart

157

April

115

Mei

86

Juni

180

Juli

277

Augustus

249

September

329

Oktober

382

November

390

December

294

Totaal

2722
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Eerst medische ritten, daarna meer
Tot eind mei hebben we met ANWB AutoMaatje Valkenswaard alleen medische ritten gereden
en speciale vaccinatieritten. Dit in navolging van de landelijke campagne van ANWB
Automaatje. We hebben in deze periode 621 ritten gereden, waaronder 129 vaccinatieritten.
Vanaf juni konden we weer andere ritten aannemen. Mensen konden daardoor ook weer ritjes
plannen voor bezoek aan bijvoorbeeld familie, de supermarkt of bibliotheek. Voor de veiligheid
van onze chauffeurs en deelnemers zijn we voorzichtig gebleven met het aannemen van een
rit. Ook bleven we erop toezien dat de ritten volgens het protocol werden gereden. Zo
gebruikten we checkkaarten, beschermingsmiddelen en droegen onze chauffeurs en klanten
een mondmasker. We volgden hierin de landelijke regels van ANWB AutoMaatje.

Aantal deelnemers blijft groeien
Maand

Aantal nieuwe deelnemers

Januari

4

Februari

14

Maart

20

April

5

Mei

11

Juni

13

Juli

10

Augustus

14

September

19

Oktober

12

November

16

December

9

Totaal

147

Met dank aan onze vrijwilligers
Er zijn 44 vrijwillige chauffeurs actief en 4 vrijwilligers voor de planning. Zij nemen de telefoon
aan in de ochtend en maken de koppeling tussen chauffeur en deelnemer.
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Doelgroep
Taalactiviteiten in Digitaalhuis
Cordaad Welzijn organiseert al een aantal jaren
taalactiviteiten voor anderstaligen. Sinds de komst
van het Digitaalhuis in Valkenswaard zijn deze
activiteiten onderdeel van het Digitaalhuis in de
samenwerking met Bibliotheek de Kempen,
Gemeente Valkenswaard, Stichting Lezen en
Schrijven en het SterCollege.

Digitaalhuis Valkenswaard
De coördinator van de taalactiviteiten neemt deel aan
het overleg van de verschillende partijen in het
Digitaalhuis. Vrijwilligers die actief zijn bij het
Digitaalhuis worden ingeschreven als vrijwilliger bij
Cordaad Welzijn. Het overleg vindt iedere zes weken
plaats. In 2021 zijn er extra overleggen geweest om de
samenwerking in het Digitaalhuis te versterken.

(Digi)Taalmaatjesproject
Eén van de activiteiten is het (Digi)Taalmaatjesproject Valkenswaard. Nederlanders die moeite
hebben met de basisvaardigheden én anderstaligen
kunnen een (digi)taalmaatje aanvragen voor taal,
rekenen en digivaardigheden. We houden een
intakegesprek en zoeken daarna een geschikte
vrijwilliger erbij. De vrijwilliger en de klant worden in
principe voor een jaar aan elkaar gekoppeld en ze
ontmoeten elkaar 1x per week bij de klant thuis of
bijvoorbeeld in de bibliotheek. Dan wordt er gewerkt
aan datgene waar de klant behoefte aan heeft.
In 2021 waren er 12 koppelingen actief. Aan het eind
van het jaar is er een persbericht geplaatst voor
nieuwe (Digi)Taalmaatjesvrijwilligers en dat heeft 9
nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Deze worden zo snel
mogelijk aan een passende klant gekoppeld.
We werken niet met een methode, maar vrijwilligers
zijn creatief en krijgen een aantal hulpmiddelen
aangereikt. Het niveau van de klanten is heel
verschillend, maar ook het opleidingsniveau vanuit
het land van herkomst. Klanten komen uit alle delen
van de wereld.
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Taalcafé's
Normaal gesproken wordt er op twee momenten in de week een taalcafé georganiseerd, op
maandagavond en op woensdagochtend. Dit is een activiteit voor anderstaligen, waarbij
vooral het spreken geoefend wordt. Het heet café om het een informele status te geven, het is
geen officiële les. Vrijwilligers begeleiden deze activiteit. Zij bereiden een onderwerp voor en
daar wordt de activiteit mee gestart. Het kan zijn dat de gesprekken vervolgens over allerlei
andere onderwerpen gaan, dat is afhankelijk van waar bezoekers naar vragen. Voorbeelden van
onderwerpen van afgelopen jaar zijn feestdagen in Nederland, gebruiken in Nederland, maar
ook de verschillen met het land van herkomst.
In 2021 hebben de taalcafé’s plaatsgevonden op de momenten dat de coronamaatregelen het
toelieten. Beide taalcafé’s hebben een WhatsAppgroep waarin de klanten op de hoogte
gehouden worden wanneer de activiteit wel en niet plaatsvindt.

Deelnemers en vrijwilligers aan het taalcafé in 2018. Veel bezoekers van toen komen nog steeds naar het
taalcafé. Inmiddels is een van de vaste bezoekers vrijwilliger geworden in het taalcafé. De bezoekers
komen vanuit de hele wereld.
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Bijlage I: preventie
Project
Project
Weerbaarheid

Doelgroep
Leerlingen BO
groep 7 & 8 en
hun ouders

Pesten en
vooroordelen
Social Media
en cyberpesten
Weerbaarheid
en groepsdruk
Geluk

Inhoud
Organisatie en planning van het
preventieproject ‘Project Weerbaarheid’.
Uitvoering bij vijf basisscholen:
-Schepelweyen
-Zonnewijzer
-Windroos
-Grasspriet
-Smelleken

Aantallen
243 leerlingen
Op 5 van de 12
basisscholen.

Niet allemaal volledig af kunnen ronden
i.v.m. de coronamaat-regelen. Dit wordt in
2022 weer opgepakt.
Social Media

Were Di

Naar aanleiding van een incident binnen
deze groep jongeren, waarbij ook politie
is betrokken, heeft het jongerenwerk
contact gehad met de docent. Zij had
behoefte aan een voorlichting binnen deze
klas waar dieper ingegaan werd op ‘online
gedrag en de gevolgen daarvan’.
Afstemming met zowel politie en docent
omtrent deze casus heeft plaatsgevonden.
We hebben ingestoken op online
taalgebruik en welke gevolgen dit heeft.
Opvallend is dat bij online bedreigingen
(via app, snapchat of insta) jongeren dit
niet als bedreigingen zien, terwijl er wel
daadwerkelijk gevolgen kunnen zijn voor
degene die bedreigingen uit. Jongeren
spreken een andere taal dan volwassenen.
Het doel was is om de docent/mentor ook
weer handvatten te geven om door te
kunnen pakken met de klas en
bewustwording in gang te zetten.
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Project
Week van de
Mediawijsheid

Doelgroep
Jongeren en
ouderen

Inhoud
In de week van de mediawijsheid is er in
samenwerking met de Bibliotheek een hele
middag aandacht besteed aan
mediawijsheid.

Aantallen
15 jongeren

Jongeren gaven advies aan ouderen op
het gebied van online zijn. Hier
kwamen vragen voorbij als: ‘Hoe werkt
mijn tablet?’ en ‘Hoe maak ik een
Facebook aan?’
De politie kwam een voorlichting geven
over phishing.
Jongeren konden deelnemen aan een
escaperoom over thema’s als:
sextortion, ID-fraude, geldezel, veilig
online, hacken en online fraude en
oplichting.
Webinar 'Puberbrein Ouders en
en corona'
pubers

In samenwerking met Bibliotheek de
Kempen hebben we een webinar rondom
het puberbrein, corona en gamen
georganiseerd.

156
aanmeldingen en
views (exclusief
pubers of ouders
die meekijken)

Webinar
Middelengebruik

Ouders en
pubers

In samenwerking met Bibliotheek de
Kempen, Novadic Kentron, GGD en Helder
Theater hebben we een tweede webinar
georganiseerd rondom middelengebruik.

196 views
81 aanmeldingen
115 streams op
Youtube

Zicht
ondermijnende
criminaliteit

Were Di
faciliterend
personeel

Vanuit het jongerenwerk hebben we
samen met het RIEC een film en een
toolbox ontwikkeld met daarin
methodieken om voorlichting te geven aan
jongeren en hun ouders/opvoeders.

24 personen

Op Were Di hebben we een voorlichting
gegeven aan het faciliterend personeel. Zij
hebben inzicht gekregen in hoe jongeren
verzeild raken in criminaliteit.
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Project
Seksuele
voorlichting

Doelgroep
Were Di Drie
2de leerjaar

Inhoud
Vier interactieve bijeenkomsten met
leerlingen van het 2e jaar omtrent de 6
seksregels, grenzen van jezelf en van de
ander her- en erkennen.
De jeugdagent van Valkenswaard hebben
we gevraagd om aan te sluiten, zodat ze
in beeld is bij de leerlingen.

Aantallen
62 leerlingen

Effect:
Bewustwording van wat ‘normaal’
gedrag is en wanneer je wel of niet
ergens klaar voor bent.
Bewaken van je eigen grens en de
grens van een ander.
Hoe je dit bespreekbaar maakt met de
ander.
Werkgroep
preventieakkoord

Deelname aan vier preventiewerkgroepen
die zich richten op de thema’s:
-Eenzaamheid
-Middelengebruik
-Psychische gezondheid’
-Gezond gewicht

1x per 2/3
maanden overleg

Diverse acties worden uitgezet.
Meer samenwerking onder
netwerkpartners. Idee ligt er om vanuit de
Issuekalender gezamenlijk preventief
aanbod op te zetten.
Onderzoek Skippen
of Trippen

Jongeren

Een landelijk onderzoek vanuit Novadic
170 jongeren
Kentron om te kijken hoe jongeren
aankijken tegen drugsgebruik. Waar
kortgezegd de vraag werd gesteld: ‘Doe jij
skippen of trippen’?
Uitkomsten worden volgend jaar
vrijgegeven.
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Bijlage II: activerende ondersteuning
Thema
Lockdown
activiteiten

Veiligheid

Activiteit

Inhoud

Aantallen

‘Wie is de
sigaar’
‘Waar is de
sigaar
‘Op de kaart’

Tijdens de lockdown wilde het
jongerenwerk toch in beeld blijven bij
jongeren. Daarom zijn er een aantal
activiteiten georganiseerd: ‘Wie is de
sigaar’, ‘waar is de sigaar’ en ‘Op de kaart’.
Activiteiten waarbij jongeren zowel online
als in real life hints en tips kregen om een
speurtocht tot een goed einde te brengen.
Aan degene die met de juiste oplossing
kwam is een prijs uitgereikt.

Online werden
er per
activiteit of
bericht
gemiddeld zo’n
225 accounts
bereikt.

Samen met de politie Valkenswaard is er
een activiteit opgezet waarbij een
jeugdagent en agent in opleiding gegamed
hebben met jongeren. Doelgroep waren de
jongeren die normaliter wegrennen voor de
politie op straat.

4 jongeren
In de leeftijd
van 14-15 jaar

Gamen met politie

Er zijn 4 jongeren geweest die samen met
de agenten hebben gegamed en gegeten.
Dit maakt dat ze elkaar iets beter hebben
leren kennen en de mensen achter het
uniform ook zien. Dit maakt ook dat het
contact op straat iets vlotter verloopt en er
minder vluchtgedrag bij deze groep
ontstaat.
Participatie

Positviteitsvirus

Tijdens de lockdown hebben we een online
campagne gedeeld waarin we jongeren
vragen om iets positiefs voor een ander te
doen. #positiviteitsvirus

In totaal 503
accounts
bereikt en 621
keer bekeken

Milieuparticipatie

Earthday

Een van de jongeren die in coaching zat bij
het jongerenwerk heeft samen met het
jongerenwerk een schoonmaakactie
opgezet. Dit is georganiseerd tijdens
‘earthday’. Er hebben 24 jongeren
deelgenomen aan de schoonmaakactie en
Valkenswaard en Dommelen een stukje
schoner gemaakt.

24 jongeren
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Thema
Participatie
Talentontwikkeleing

Activiteit
Boksactiviteiten

Inhoud

Aantallen

Het jongerenwerk heeft contact met
18 jongeren
jongeren en soms blijkt dat jongeren nog
In de leeftijd van
een taakstraf uit moeten voeren.
13-17 jaar
Als het jongerenwerk en bureau Halt denken
dat het voor de jongere positief uit kan
pakken om deze taakstraf bij het
jongerenwerk te voldoen, dan kan dat.
Zo ook een 16-jarige jongen uit
Valkenswaard. Hij heeft bij het
jongerenwerk een gedeelte van zijn
taakstraf gedaan. Hiervoor heeft hij de
andere groep verteld over de reden van zijn
taakstraf. Daarnaast heeft deze jongere
aan 12 andere jongeren een boksclinic
gegeven en zagen we een behoorlijk talent.
Talent in het geven van een
workshop/clinic, in het contact leggen met
een doelgroep, waarmee hij ‘normaal’
gesproken nooit zou spreken.
Bijkomend voordeel is dat we deze jongere
en zijn vriendengroep beter in beeld hebben
en we meer info krijgen over ‘de jeugd in
Valkenswaard’. Deze jongeren blijft de
inloopmomenten regelmatig bezoeken met
zijn vriendengroep.
Daarnaast is ook een boksclinic gegeven
door Sportief Valkenswaard ter promotie
van een sportaanbod wat zij hebben voor
jongeren in Valkenswaard

Sport
en Beweging

Bootcamp

We hebben twee bootcamps georganiseerd 6 jongeren
om jongeren meer naar buiten te krijgen na
de periode van lockdown. Eén voor jongeren
van groep 7 en 8 en een bootcamp voor
jongeren van 1e en 2e leerjaar.
Sportief Valkenswaard heeft ondersteuning
geboden in het verspreiden van publiciteit
op het basisonderwijs. Helaas was er weinig
animo voor de bootcamps en zijn er in
totaal 6 jongeren geweest.
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Thema

Activiteit

Inhoud

Loopbaan
Welzijn

Excursie Cordaad Vanuit Were Di zijn 18 leerlingen vanuit 3de
Welzijn Were Di leerjaar op digitale excursie geweest. Vanuit
het jongerenwerk hebben we deze excursie
thematisch aangepakt.
Effect:
Jongeren hebben een beeld gekregen van
het werken in het welzijnswerk,
Jongeren zijn bekend geraakt met het
jongerenwerk.
Het jongerenwerk heeft als bijkomend
effect diverse signalen opgevangen
omtrent sexting en burn-out klachten bij
jongeren op Were Di.

Talentontwikkeling

Kookactiviteit

Aantallen
18 jongeren
In de leeftijd
van 13-17 jaar

Wekelijks vindt er een kookactiviteit plaats
22 jongeren
waarbij jongeren leren om een maaltijd
(voor) te bereiden voor grotere groepen. Elke
week koken andere jongeren voor de groep.
Het doel is om jongeren te begeleiden naar
zelfstandigheid, ze leren samenwerken en
gezonde maaltijden te bereiden. Daarnaast is
het een supertoffe activiteit om verbinding te
leggen met elkaar.
Zo sluiten er regelmatig nieuwe jongeren aan
die eenzaam zijn, een diagnose hebben,
moeite hebben met vriendschappen aangaan
en/of onderhouden en zo een
ontmoetingsactiviteit bijwonen en daar
nieuwe contacten/vriendschappen aangaan.
Een stagiaire van Sportief Valkenswaard
heeft onderzoek gedaan naar de
eetgewoonten van de jongeren tijdens de
inloop. Jongeren hebben een eetdagboek
bijgehouden, hij heeft een interactieve
presentatie gegeven en er is een interventie
ingebracht die wekelijks wordt ingezet.
Jongeren trekken voortaan kaartjes waarbij
ze worden uitgedaagd om een gerecht te
maken met de kaartjes die ze hebben
getrokken. Ze eten zo meer groenten en
gaan op zoek naar nieuwe gerechten.
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Thema
Participatie
Talentontwikkeling

Activiteit
LHBTI+

Inhoud
Vanuit de inloopactiviteiten en coachingsvragen die we bij het jongerenwerk binnen
krijgen merken we dat veel jongeren
worstelen met hun seksuele geaardheid en
identiteit.

Aantallen
9 jongeren
zitten
momenteel in
een werkgroep

Een van onze jongeren is inmiddels gestart
met zijn transformatie en heeft aangegeven
dat hij in Valkenswaard veel gemist heeft als
het gaat om de LHBTI+ gemeenschap en
ondersteuning/ontmoeting. Daarom zijn we
momenteel met hem samen aan het bekijken
wat er nodig zou zijn om iets te organiseren
voor deze doelgroep, zodat zij zich gezien en
gehoord voelen.
We hebben een werkgroep opgericht van
jongeren die gezamenlijk gaan kijken hoe zij
hier binnen Valkenswaard meer aandacht aan
willen geven.
Advies
Ontmoeting
Ondersteuning

Jonge moeders

Vorig jaar zijn er signalen gekomen vanuit
schuldhulpverlening dat jonge moeders de
behoefte hebben elkaar te ontmoeten.

contact met 6
jonge moeders

Inmiddels heeft het jongerenwerk contacten
met 6 jonge moeders en hen aan elkaar
gekoppeld.
Participatie
Sport
en bewegen

Football meets
Dance / Bolistas

Samen met de Hofnar heeft het
jongerenwerk een activiteit georganiseerd
die uitgevoerd is in september 2021.
We hielden 4 workshops met een bekende
straatvoetballer: Nasser El Jackson.
Daarnaast konden jongeren deelnemen aan
een voorstelling waarbij samen met een
voorname breakdancer en straatvoetballers
gewerkt werd aan een choreografie die in het
theater te zien was.
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40 jongeren
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Thema
Online
jongerenwerk

Activiteit
LHBTI+

Inhoud
Vanuit het jongerenwerk proberen we
aanwezig te zijn in de online wereld.
We merken steeds vaker dat dit een
belangrijke vindplek is. Instagram en
Snapchat zijn de voornaamste kanalen waar
jongeren op te vinden zijn of waarmee
gecommuniceerd wordt.

Aantallen
505 volgers

Op Instagram hebben we 505 volgers en het
grootste deel van onze volgers komt
logischerwijs uit Valkenswaard (54%) en
overige volgers uit de omgeving van
Valkenswaard (Waalre, Heeze–Leende,
Bergeijk, Eindhoven). Leeftijden kunnen we
niet met zekerheid stellen, daar jongeren
vaak een onjuiste geboortedatum gebruiken.
Online besteden we ook aandacht aan
bepaalde thema’s zoals bijv. ‘Proudmaand’,
‘Week voor gezonde jeugd’ en ‘week tegen
pesten’.
Talentontwikkeling
Ontmoeting

First Dates

Een paar jongeren in de leeftijd van 15-16
jaar zijn met het idee gekomen om net als
het programma ‘First Dates’ een ‘First Dates’
in Valkenswaard te organiseren voor de
jongere doelgroep.
Idee: jongeren worden gekoppeld en gaan
samen ‘uit eten’. Dit eten wordt bereid door
jongeren zelf en zij zullen ook begeleid
worden in het ‘runnen’ van hun eigen ‘first
dates’ restaurant.
Er zijn contacten gelegd met Victor (de
barman van het tv-programma) en hij zou
eventueel wel ‘iets’ willen betekenen voor de
Valkenswaardse variant. Echter vanwege de
coronamaatregelen is dit uitgesteld.
Het project zal begin volgend jaar
plaatsvinden in het theatercafé van de
Hofnar.
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3 jongeren in
de leeftijd van
15 – 16 jaar in
organisatie
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Thema
Openbare
ruimte
Sport
en bewegen
Talentontwikkeling

Activiteit
Johan Cruijff
Court of Playce

Inhoud
Vanuit het vindplaatsgericht werk is een
groep jongeren in beeld gekomen die zich
heel graag in wil zetten om in Valkenswaard
een Johan Cruijff Court of Playce te
realiseren. Wij ondersteunen deze jongeren
bij het vinden van de juiste weg en het
schrijven van een projectplan.

Aantallen
4 jongeren zijn
actief
betrokken bij
het schrijven
van het plan.

Wegens drukte bij het jongerenwerk en de
jongeren heeft het project eind 2021 stil
gelegen. Vervolg zal worden gezocht in 2022.
Informatievoorziening

VIER(us)
Magazine

In samenwerking met de leerlingenraad van
Were Di heeft het jongerenwerk een
magazine ontworpen waarin aandacht werd
besteed aan de activiteiten die plaats vonden
in de carnavalsvakantie of activiteiten die
ondernomen konden worden, rekening
houdend met de geldende maatregelen.
We hebben ook gekozen om meer aandacht
te besteden aan de mentale gezondheid van
jongeren in coronatijd. Tips omtrent online
lessen en mentale gezondheid zijn gegeven.
Het CJG heeft een stuk geschreven in het
magazine.

Bereik van
bijna 2400
leerlingen en
hun ouders

Dit magazine is verspreid onder alle leerlingen
van Were Di en hun ouders.
Jongerenruimte

Inloopactiviteiten

Wekelijks organiseert het jongerenwerk
samen met jongeren een activiteit tijdens de
inloopmomenten. Deze activiteiten variëren
van escaperooms over social media,
waterspellen, spellen over seksualiteit tot
karaoke en sportactiviteiten.
(Zie ook hoofdstuk accommodatie gebonden
werk blz 13)
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Wekelijks
gemiddeld 19
jongeren
binnen.
Minimaal 35
verschillende
jongeren
hebben in het
afgelopen jaar
de inloop
bezocht.
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Thema
Ondersteuning
jongeren

Activiteit
Demonstratie
Black Lives
Matter

Inclusie/
Participatie

Inhoud
Vanuit Were Di Drie zijn 3 jongeren in beeld
gekomen die voor school een demonstratie
dienden te organiseren.
Zij hebben het jongerenwerk om
ondersteuning gevraagd.
Samen met deze jongeren hebben we een
‘Black Lives Matter’ demonstratierondje op
school gemaakt.
Erg leuk om zo ondersteuning te kunnen
bieden en in beeld te zijn op Were Di, ook tof
om te zien dat er steeds meer leerlingen
aansloten bij de demonstratie.

Talentontwikkeling

oppascursus

Het jongerenwerk is in juni gestart met het
ontwikkelen van een oppascursus voor
jongeren. Uitvoering zal in 2022
plaatsvinden.
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Aantallen
3 jongeren in
de leeftijd van
13 -14 jaar

Jaarverslag 2021

Bijlage III: netwerken
Omschrijving

Partners

Doel

Frequentie

Were Di
VAT overleg

rector
docenten
mentoren
teamleiders

Het jongerenwerk heeft diverse
contactmomenten gehad met werknemers
van Were Di. Dit kon de directie zijn, maar
ook met docenten, mentoren of
teamleiders die met een ondersteuningsvraag bij ons terecht kwamen.
We werken samen om een sluitend netwerk
rondom de jeugd te kunnen vormen. Daar
waar nodig stemmen we af, delen we
signalen en ontwikkelingen, bieden we
ondersteuning bij diverse activiteiten en
projecten.

3 VAT
overleggen
Meerdere keren
afstemming
met overige
partners

Sociaal Team

Sociaal Team
Jongerenwerk

Het jongerenwerk heeft contacten met het
Sociaal Team. Een collega van Cordaad
Welzijn sluit aan bij de overleggen van het
Sociaal Team, maar het jongerenwerk
heeft met enige regelmaat afstemming
rondom bepaalde casuïstiek.

6 overlegmomenten
m.b.t. casus

CJG Groot
Overleg

CJG
Jongerenwerk

Eens in de 4 weken sluit het jongerenwerk
aan bij het CJG-overleg om signalen,
trends, ontwikkelingen en eventuele
activiteiten te delen met de jeugd- en
gezinswerkers.

11
bijeenkomsten
& vele korte
overlegmomen
ten

Daarnaast zijn er regelmatig
overlegmomenten met consulenten
omtrent casuïstiek waar het jongerenwerk
bij betrokken is.
JOS overleg/
wijkagenten
overleg

- Gemeente
(Openbare Orde en
Veiligheid)
- Politie
(Operationeel Expert
/jeugdagent)
- Jongerenwerk
- wijkcoördinatoren
Valkenswaard
- Boa’s

Een maandelijks overleg waarin (dreigende)
overlastproblematiek vroegtijdig wordt
besproken en in kaart wordt gebracht.
Vervolgens zal er, waar nodig, een
actieplan uitgezet worden.
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12
bijeenkomsten
Met waar
nodig
tussentijdse
afstemming
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Omschrijving

Partners

Doel

Frequentie

MDO

Jeugdbescherming
Brabant
Lunetzorg
Koraal
CJG Valkenswaard
ouders

Multidisciplinair overleg omtrent gezin
waarvan het jongerenwerk een van de
kinderen in coaching heeft

2
bijeenkomsten
Onderlinge
afstemming
tussentijds

PGA

Gemeente
CJG
Veiligheidshuis
Politie
Were Di
Jongerenwerk

In 2021 heeft het jongerenwerk 3
bijeenkomsten bijgewoond om een
persoonsgebonden aanpak te evalueren
voor deze jongeren.

3
bijeenkomsten

6-wekelijks overleg met de
contactpersoon van de gemeente
Valkenswaard (Yesim Celimli) omtrent
stand van zaken jongerenwerk.

8
bijeenkomsten
Tussentijds veel
afstemming
waar nodig.

Met bureau Halt afstemming gehad
omtrent jongere die bij het
jongerenwerk bekend was en taakstraf
heeft voldaan

2 overlegmomenten

Bijeenkomst met
samenwerkingspartners om de
samenwerking tussen jeugdhulp,
kinderopvang en onderwijs te evalueren
en te verbeteren.

2
bijeenkomsten

Gemeente
Valkenswaard

Ambtenaar Welzijn

Bureau Halt

Heiochtend
Gemeente
Valkenswaard

Verenigingen

Gemeente
CJG
Jeugdhulp
Kinderopvang
basisonderwijs
Verenigingsleven in
gemeente
Valkenswaard

Met de sportconsulent van de gemeente 6
Valkenswaard is gewerkt aan een
bijeenkomsten
analyse/onderzoek om verenigingen
beter te kunnen ondersteunen. Dit ook
in samenwerking met de gemeenten
Heeze/Leende en Cranendonck.
Er is inmiddels een aantal verenigingen
bezocht door het jongerenwerk die
meer informatie wilde rondom onze
werkzaamheden en waar eventueel
ondersteuning geboden zou kunnen
worden.
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Omschrijving
Mixerij

Partners
Centrum voor
Muziek en Dans
Hofnar
Bibliotheek

Doel
Met enkele gebruikers van de Hofnar is
voor de coronapandemie een
samenwerking opgestart. Dit om de
toegang tot De Hofnar laagdrempeliger
te maken en preventief, laagdrempelig
en cultureel aanbod te bieden.
Eind 2021 is de samenwerking weer
langzaam opgestart en wordt er
gekeken naar een vervolg en heropstart.
Voor wanneer de maatregelen het weer
toelaten.

Overig

Onder meer:
Bibliotheek
GGD
Novadic Kentron
Veilig Thuis
basisonderwijs
beroepsonderwijs
coachingsorganisaties
De VOS

Naast de structurele momenten heeft
het jongerenwerk contact met diverse
organisaties. Deze contacten zijn soms
eenmalig om kennis te maken of kort af
te stemmen omtrent een bepaald thema
en/of casus.
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Frequentie
3
bijeenkomsten

