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Voorwoord
Geachte collega,
Met trots presenteer ik u hierbij ons jaarverslag
2021. Een jaar dat wederom in het teken stond
van een aantal ingrijpende zaken: Corona, de
fusie met de Kempen en de bestuurswissel.
Samen met u en onze samenwerkingspartners
hebben we in de dorpen en wijken afgelopen
jaar weer het verschil gemaakt en een bijdrage
geleverd aan het versterken van de sociale
cohesie. We hebben inwoners praktisch
ondersteund en daarmee een bijdrage hebben
geleverd aan betere kwaliteit van leven en
voorkomen van dure zorg*. We zijn zeer trots op
onze bijna duizend vrijwilligers die zich
daarvoor inzetten. Dit is het bewijs van een
sterke gemeenschapszin.
Maar er is ook nog genoeg werk aan de winkel
en ik kijk uit naar onze samenwerking.
Veel leesplezier toegewenst,

Hartelijke Groeten,
Jacqueline van Poeteren
Directeur/bestuurder Cordaad Welzijn

Team Buurt en Wijk
In 2021 hebben we de lijnen van de voorgaande
jaren voortgezet. Gezien de omstandigheden
waarmee we te maken hebben gekregen is het
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in 2021 wederom een uitdaging geweest om
alles als gepland uit te voeren. De
uitgangspunten die zijn gehanteerd zijn
dezelfde als in voorgaande jaren.
•
•
•
•
•

Versterken eigen kracht van inwoners
Wijkplannen
Samen optrekken
Samen sturen
Uitvoeren van basistaken.

De punten die in het verslag worden
beschreven:
1. Focuswijken/pilot
2. Basistaken wijkmakelaarschap
3. Positieve gezondheid
4. Veilige woonomgeving en leefbaarheid
5. Kwetsbaarheid verbinden en collectieve
oplossingen zoeken
6. Samen optrekken en samen sturen.
7. Acties

1. FOCUSWIJKEN/PILOT
Dit gaat om de voortgang van de pilot
‘wijkgericht werken’. De opdracht hiervoor is
gegeven vanuit Veldhoven Vernieuwend Vitaal.
Het doel is om meer focus en effectiviteit in de
wijze van samenwerken te bereiken. Dit moet
leiden tot de vaststelling van actieplannen en
uitvoeringsprogramma’s, waarbij aan de
voorkant commitment tussen de partners is.
2021 heeft in het teken gestaan van het
versterken van de overlegstructuren in het
gehele veld.
Dit heeft geleid tot een geaccepteerd advies
waarbij is uitgegaan van 3 niveaus van overleg.
Namelijk Strategisch-Tactisch en Operationeel.

Jaarverslag 2021 - Veldhoven

De bedoeling is om zoveel mogelijk bij de
bestaande overlegstructuren aan te sluiten en
daarbij een logische verbinding te leggen zodat
vraagstukken en thema’s op het juiste niveau
worden geagendeerd. In principe is het
uitgangspunt dat alle samenwerkingspartners
op het door hun gewenste overlegniveau
kunnen aansluiten. Voor 2022 is het streven
om ook de bestaande bouwteams te integreren
op tactisch niveau en met een advies te komen
over hoe wede sector jeugd kunnen integreren.
Tenslotte hebben we de overlegdata op elkaar
aan laten sluiten zodat opschalen en afschalen
makkelijker kan plaatsvinden.

De leergemeenschap van Avans die op iedere
donderdag in Odeon samen komt heeft een
speurtocht uitgewerkt en opgezet,
Via facebook is medewerking gevraagd aan
buurtbewoners voor het inzenden van bekende
locaties die in de tocht opgenomen kunnen
worden. Hierop zijn 40 inzendingen ontvangen.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

2021 is voor de samenwerking wederom een
lastig jaar geweest. De lockdown in een deel
van het jaar heeft veroorzaakt dat de het
persoonlijke contact met zowel inwoners als
professionals in een groot deel van het jaar
niet heeft plaats kunnen vinden. Een aantal
structureel geplande formele
contactmomenten is vervallen of heeft met een
lagere frequentie digitaal plaatsgevonden.
Hieronder worden de ontwikkelingen per
pilotwijk beschreven:
d’ Ekker
In d’Ekker is verder gegaan met activiteiten om
de buurt te versterken.
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Samen met partners in de wijk is de speurtocht
ook daadwerkelijk uitgevoerd met als
doelstelling het maken van plezier en het
leggen van sociale contacten (binnen de
coronamaatregelen). Tevens is er aandacht
geweest voor de gezondheid om in beweging te
blijven. Er zijn verschillende routes uitgezet per
doelgroep. Dit ging om kinderen, jongeren,
volwassenen en ouderen.
In samenwerking met de gemeente Veldhoven
en buurkracht is er werving geweest om
inwoners te bewegen om mee te doen aan een
energie transitie actie. Deze is opgezet door de
buurt zelf.
Andere punten die aandacht hebben gehad zijn
de ontwikkeling Ganzenpoel, waarbij we als
intermediair hebben gefingeerd tussen
buurtbewoners en gemeente.
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Aan het einde van het jaar is samen met
Woonbedrijf en CKE een actie opgezet voor het
ophalen van informatie in d’Ekker.
Tenslotte hebben de reguliere
contactmomenten plaatsgevonden met
wijkplatform.

Cobbeek
In Cobbeek is gestart met het uitzetten van
trainingen op het vlak van gezondheid om dit
te koppelen aan Veldhoven actief. Daarin is
gewerkt met kleine klasjes waarin onderwerpen
worden behandeld: omgaan met stress,
gezonde voeding, bewegen, stoppen met roken.

De belangstelling daarvoor was minimaal.
Daarop is de keuze gemaakt om in Cobbeek
koffiegesprekken te voeren om te achterhalen
waar de energie zit in deze wijk.
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Samen met Swove/’Thuis/GGzE en Cordaad is
de voorbereiding hiervoor getroffen. In een later
stadium is de nieuwe collega wijkgericht
werken van de gemeente Veldhoven ook
aangesloten. Er is een werkwijze uitgewerkt,
vragenlijsten opgesteld en de uitnodiging voor
de gesprekken is uiteindelijk middels het
beekblad in de wijk verspreid. Dit heeft niet tot
gesprekken geleid. Een volgende uitnodiging
verzonden door ‘Thuis heeft geleid tot 2
gesprekken. In 2022 wordt opnieuw een plan
gemaakt om in gesprek te komen met de
inwoners.
Andere activiteiten uitgevoerd in deze wijk zijn
gesprekken met inwoners in de week tegen
eenzaamheid. Dit is een goede laagdrempelige
manier gebleken. Dit concept wordt
meegenomen voor de koffiegesprekken.

Hierop zijn we een crowdfunding actie gestart
voor het inzamelen van geld zodat we een
elektrische bakfiets kunnen aanschaffen. Dit is
in samenwerking met de Regiobank gelukt en
in 2022 kunnen we deze gebruiken om
inwoners van Veldhoven te ontmoeten.
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2]
BASISTAKEN
WIJKMAKELAARSCHAP
Dit onderdeel betreft het ‘basis’ wijkwerk en
geldt voor alle Veldhovense wijken. Cordaad
Welzijn zorgt voor aanwezigheid in de wijk.
Hierdoor vinden en ontmoeten wij inwoners en
worden gevonden door inwoners.

Verder zijn we aanwezig geweest tijdens Café
Mediterranee, georganiseerd door woonbedrijf.
Hier zijn diverse mensen gesproken.
Energietransitie project samen met Buurkracht
heeft geleid tot 1 aanmelding. Wat mede
aangeeft dat het benaderen en activeren van
mensen in Cobbeek niet eenvoudig is
Voor 2022 staat de speurtocht zoals in d’Ekker
heeft plaatsgevonden op de agenda. De
voorbereidingen hiervoor zijn in december 2021
gestart. Hier trekken we samen op met
basisschool de Rank.

Vanuit deze contacten komen we in aanraking
met inwoners en hun eigen signalen of
signalen uit het netwerk, nabij of in
georganiseerd verband. Deze signalen en
verhalen vormen de basis van ons werk. Soms
pakken we deze zelf op, maar vooral verbinden
we ze met bewoners en andere partners in het
sociaal domein. Frequente aanwezigheid,
bekende gezichten en een goed contact met de
buurt, wijk en straat maken dit mogelijk.
Netwerklunches: zo lang als het in combinatie
met de gestelde maatregelen mogelijk was zijn
deze maandelijks door Cordaad Welzijn
georganiseerd in Veldhoven Dorp, Midden, Oost
en Centrum.
De vergaderingen van de Wijkplatforms die zijn
doorgegaan zijn structureel door de
wijkmakelaars bezocht. Onze rol is luisteren,
doorverwijzen, verbinden met andere partijen
en in sommige gevallen ook mee organiseren.

Voor komend jaar op de planning
In samenwerking met meerdere partijen en op
basis van data wordt gekeken naar de wijken.
Vanuit signaleringsoverleg naar boven en
vanuit VVV naar beneden worden onderwerpen
bepaald en aangepakt.

In het afgelopen jaar heeft een deel van ons
werk ook bestaan aan het maken van
belrondes. Op deze manier hebben we contact
onderhouden met collega-partners, de
buurthuizen (waar mogelijk ook fysiek bezocht)
en de wijkplatforms.
Gehanteerde Basisprincipes:
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•
•
•
•
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Present werken, aanwezig zijn in de
leefwereld.
Sociale netwerkversterking, verbinden
en koppelen.
Eigen kracht en zelfsturing
bewerkstelligen.
Signaleren en doorverwijzen.

POSITIEVE GEZONDHEID

Bewegen in de Buurt
We hebben wederom beweeglessen verzorgd
op verschillende plaatsen in Veldhoven. Dit is
erg positief ontvangen.
We hebben samen met sportstagiaires
beweeglessen van 15-20 minuten in de
buitenlucht georganiseerd waarbij mensen
voor de deur, op het balkon of in de galerij mee
konden doen. We zijn hiervoor oa in Cobbeek op
de parkeerplaats bij de Bree en in d’Ekker op de
burgemeester van Hoofflaan geweest. In beide
complexen deden er zo’n 50 inwoners mee.
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Veldhoven gezond
Dit project wordt in 2022 uitgevoerd. Hiervoor is
eind 2021 de voorbereiding gestart. Benaderen
van partijen.
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voorwaarde is dat partijen in alle gevallen
vrijwillig deelnemen.

4 ] VEILIGE WOONOMGEVING EN
LEEFBAARHEID

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling in wijken of buurten kan
worden ingezet bij conflicten in die gevallen
waar er van een strafbaar feit nog geen sprake
is. De problemen en conflicten die in
aanmerking komen voor Buurtbemiddeling zijn
te licht voor een formeel optreden door politie
of justitie. Buurtbemiddeling bemiddelt in
allerlei conflicten, zoals geluidsoverlast,
vandalisme, vernielingen, intimidatie en
burenruzies. Met ondersteuning van een
coördinator, kunnen getrainde vrijwilligers deze
bemiddeling aanbieden. Uitgangspunt is dat de
betrokken partijen gemotiveerd zijn om samen
tot een oplossing te komen.
Organisaties en professionals zoals de politie
of de woningstichting kunnen inzet van
Buurtbemiddeling kenbaar maken aan de
conflicterende partijen in die gevallen waarvan
vooralsnog aangenomen kan worden dat dit tot
een mogelijke oplossing van het conflict kan
leiden. Buurtbemiddeling gaat, als
uitgangspunt, niet zelf op verzoek van derden
een eerste gesprek aan. Uitgangspunt is dat
een van de partijen zelf contact legt met de
coördinator waarmee dan aangegeven wordt
dat inzet van Buurtbemiddeling geen
verplichting wordt (verplicht wordt gesteld door
derden) maar dat men zelf overtuigd is van de
meerwaarde van Buurtbemiddeling. Een andere
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In het jaar 2021 zijn er 28 aanvragen voor BBM
geweest. Deze zijn verdeeld over de volgende
wijken:
“t Look
Zonderwijk
D’Ekker
Cobbeek-Centrum
Veldhoven-Dorp
Meerveldhoven
Heikant-West
Heikant-Oost
Oerle
Zeelst

6
1
1
4
2
5
3
1
0
2

Van de 28 casussen lopen er nog 2; zijn er door
ingrijpen van de coördinator 5 zaken opgelost;
en 17 door bemiddeling opgelost. In 6 zaken is
er een soort wapenstilstand overeengekomen.
Eenmaal was er een verzoek voor informatie
over buurtbemiddeling.
Ontwikkelingen en trends:
We merken bij de aanvragen dat de zaken
steeds complexer worden. Er is steeds vaker
sprake van GGZ-problematiek. Dit heeft invloed
op o.a. het verloop van de bemiddelingen. Een
gesprek is vaak niet genoeg. Zo heeft er bv een
gesprek op het politiebureau plaatsgevonden
i.v.m. veiligheid. In ongeveer de helft van de
aanvragen is er sprake van o.a. GGZ, autisme,
PTSS. Uiteraard vergt dit meer coördinator maar
ook de vrijwillige bemiddelaars. Komend jaar
zal er extra aandacht geschonken worden aan
deze problematiek.
Waren er eind 2020 al drie vrijwilligers, om
diverse redenen, gestopt als bemiddelaar, in de
loop van 2021 zijn er ook twee bemiddelaars.
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Hierdoor heeft de coördinator ook bij een aantal
zaken bemiddeld. Dit heeft ook meer inzet
gevraagd door de coördinator. Dit heeft tot
gevolg dat er begin 2022 een campagne gestart
wordt voor nieuwe bemiddelaars.
Wat brengt dit op:
> Afname kosten overlast
> Afname kosten juridische procedures
> Afname werkdruk en ruimte voor aanpak
complexere zaken door wijkagenten,
woonconsulenten, welzijnswerkers en
maatschappelijk werkers
> Toename betere samenwerking tussen
professionals
> Toename rust in de wijk, grotere buurtcohesie
> Verhoogd leefbaarheid en veiligheidsgevoel
> Minder spanningen en veiliger gevoel voor
inwoners
> Zelf oplossend vermogen op lange termijn
geeft beter resultaat
> Getrainde buurtbemiddelaars hebben meer
expertise en zijn betrokken bij hun buurt

Buurtpreventie
Er zijn in 2021 nog 3 extra
buurtpreventiegroepen ontstaan. Gezien de
situatie is dit een positief gegeven.

5]

KWETSBAARHEID VERBINDEN EN
COLLECTIEVE OPLOSSINGEN
ZOEKEN

In een wijk of buurt wonen inwoners die
kwetsbaarder zijn dan de anderen. In de corona
periode is gebleken dat de kwetsbaarheid in
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zijn algemeenheid is toegenomen. Binnen het
werken in wijk en buurt zoekt Cordaad Welzijn
naar het collectiveren van bewonersinitiatieven
en collectief ondersteunen van inwoners
binnen groepen, gesprekken en begeleiding.
Soms is daarbij een extra individueel zetje
nodig om mensen bij een groep te laten
aansluiten. Dat kan door de professionals van
Cordaad Welzijn, maar ook in overleg met
bijvoorbeeld de GGzE, MEE en maatschappelijk
werk zijn.
Een tweetal initiatieven worden in dit verslag
uitgelicht:
Actieve Vrouwengroep
Dit is een laagdrempelige inloop voor de
vrouwen/moeders uit de wijk, waar:
1.
Vrouwen leren hun competenties en
mogelijkheden in te zien en in te zetten.
Hierdoor komen zij meer in hun kracht en
kunnen zij de stap naar studie, de
arbeidsmarkt of andere sociale activering
gemakkelijker maken.
2.
Het talent, de eigen kracht en
mogelijkheden van deze klantgroep worden
aangeboord.
3.
deelnemers worden gestimuleerd de
competenties en mogelijkheden ook in te
zetten voor anderen (maatschappelijke inzet).
4.
De groep heeft een signaalfunctie;
wanneer er problemen aan het licht komen
wordt er wanneer nodig doorverwezen.
5.
De groep richt zich op ontmoeten en
verbinden en gaat polarisatie tegen. Doordat
vrouwen uit verschillende culturen elkaar
ontmoeten en uitwisselen ontstaat er
wederzijds begrip en verbinding.
6.
Vrouwen leren van elkaar, omdat er ook
statushouders in de groep zitten wordt er
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geoefend met de taal en deze vrouwen wijzen
ook weer de weg aan nieuwe statushouders die
in de groep komen,

Er is een poging gedaan om op de Heikant een
derde groep te starten in de Erikant maar hier
kwamen te weinig aanmeldingen voor.

Deze groep is ontstaan als een klein initiatief,
dat is opgestart samen met Lumens. Het ging
destijds om een zestal vrouwen. In de loop van
de jaren hebben we 27 vrouwen bereikt.

Naast het ontmoeten en uitwisselen zijn we In
de groep zijn we onder andere bezig geweest
met toekomst, wat wil je bereiken op het
gebied van werk/studie, relaties en persoonlijk.
Dit o.a. heeft erin geresulteerd dat twee
vrouwen zijn gaan studeren en een vrouw is
gaan werken.
Een vrouw heeft stage gelopen bij Cordaad
buurt en wijk en vluchtelingenwerk en heeft
haar studie nu voortgezet. Twee vrouwen zijn
ondersteund in hun zoektocht naar werk.

In 2021 sloot Lumens af en toe aan om de
connectie te behouden met de vrouwen
waardoor de stap makkelijk gezet wordt naar
de hulpverlening. Ook zijn er vrouwen vanuit
Lumens, vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk
en team buurt en wijk vrouwen doorverwezen
naar de groepen.
De groepen ontmoeten elkaar wekelijks in ’t
Tweespan en Odeon.
Cordaad heeft regelmatig overleg gehad met
netwerkpartners over signalen en concrete
hulpvragen die uit de groep kwamen.
Preventieve vragen zijn zelf opgepakt door
Cordaad en waar echt hulpverlening nodig was
is er “warm” doorverwezen naar
hulpverlenende instanties.
De groep startte met veel Syrische vrouwen,
waarna er ook steeds meer Nederlandse
vrouwen aansloten.
De groep is in 2021 gemêleerd, vrouwen uit
India, Syrië, Marokko, Polen, Nederland en
Guatemala hebben deelgenomen.
Tijdens de corona crisis zijn we zoveel mogelijk
op een veilige manier met de (kleinere) groepen
doorgegaan. Daarnaast was er ook meer
activiteit in de WhatsApp groep.
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Ondanks Corona zijn er een aantal leuke
groepsinitiatieven genomen zoals een Syrisch
lunch voor buurtbewoners. Uiteraard met de
corona maatregelen in acht nemend.
Deze lunch was een groot succes, er kwamen
veel mensen en er waren veel positieve reacties.
In 2022 willen we meer van dit soort
buurtactiviteiten neerzetten.
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Ook zijn we naar de kringloopwinkel gegaan,
waar een van de vrouwen vrijwilligerswerk doet
en hebben de vrouwen kleding/outfits voor
elkaar uitgezocht. De vrouwen stapten hiermee
uit hun comfortzone en waren aangenaam
verrast met hun nieuwe look.
Tenslotte heeft de groep ook meegedaan aan de
actie tegen eenzaamheid “Soep op de Stoep” en
is er in Zonderwijk vanuit het Tweespan en bij
de Mira zelfgemaakte Indiase soep in takeaway bekers uitgedeeld.

1.
Vrouwen met een afstand tot de
maatschappij komen in contact met elkaar
(voorkomen van eenzaamheid). Ze hebben het
gevoel ergens bij te horen wat een goed gevoel
geeft. Vrouwen nemen zelf weer andere vrouwen
mee naar de groep.
2.
Vrouwen in de groep brengen
maatschappelijk werkers in contact met
vrouwen die zij eerder niet konden bereiken.
3.
Doordat de groep op wijkniveau
georganiseerd is, versterken de contacten die
de vrouwen in de groep opdoen ook de sociale
cohesie in de wijk (De vrouwen komen elkaar
ook tegen op het schoolplein en bij de
supermarkt).
4.
Vrouwen krijgen meer zelfvertrouwen,
waardoor ze ook sterker in hun schoenen staan
als opvoeders.
5.
Voor nieuwkomers biedt de groep een
veilige basis om vraagstukken aan de orde te
stellen aangaande leefregels in Nederland,
waardoor zij beter kunnen integreren en hun
kinderen beter kunnen begeleiden. Er zijn nog
steeds veel vragen over hoe het werkt in
Nederland. Vrouwen delen hun ervaring en
kennis en helpen op deze wijze elkaar hiermee.
Psysalon
Hier lichten we een corona gerelateerde
psysalon uit.

Voor 2022 willen we kijken of we de groepen
kunnen koppelen aan en/of uitbreiden met
andere bestaande groepen zoals MIM en het
Kwebbeltje die afgelopen jaar is opgeheven.
Effecten
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Sociaal isolement als gevolg van de coronadreiging raakt iedereen. We zagen beelden van
ouderen met bezoek buiten voor het raam.
Maar ook heel veel jongeren ervaren
eenzaamheid. Dat is niet zo vreemd, stelt
kennisinstituut Movisie. De kans op
eenzaamheid is groter naarmate mensen ouder
worden. Maar veel ouderen worden niet per se
eenzamer door de crisis. Jongeren zitten in een
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leeftijdsfase waarin ze zich ontwikkelen. Ze zijn
bezig met zelfontplooiing, en dat is lastig bij
een corona-isolement. Veel plekken waar zij
hun sociale leven hebben, zoals school en werk,
zijn dicht. Vooral mensen van 18 tot 35 jaar
lijden mentaal onder de crisis: driekwart geeft
aan last te hebben (gehad) van klachten. Van
de 65-plussers zegt 48 procent mentale
klachten te hebben ervaren. Volgens een
opiniepeiling van EenVandaag. Dit laat zien dat
de geestelijke sores van jongeren vele malen
groter zijn dan voor ouderen. Onzekerheid over
een huis of baan, extra werkdruk en zorg voor
kinderen zijn de veelgenoemde problemen voor
de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar. Maar ook
relatief weinig contact en het gebrek aan
variatie daarin, de sleur en de moedeloosheid
over het einde van de crisis zorgen ervoor dat
deze groep mentaal in de knoop raakt.

blijven we van elkaar op de hoogte en kunnen
we (bij) sturen waar nodig. Dit heeft geleid tot
aanhaken bij acties en de afdeling die gaat
over de as. Energietransitie. De eerste projecten
zijn samen opgestart en daar leren we van.
Daarnaast is de verbinding met de afdeling
veiligheid weer aangehaald.

Naarmate de crisis voortduurt, komen er
steeds meer jongere mensen met klachten bij.
Meest voorkomende klachten in deze groep zijn
nu stress (40%), eenzaamheid (38%) en
aanhoudende vermoeidheid (36%). In het begin
van de crisis waren deze cijfers ruim 10% lager.
Je ziet dat de mentale gevolgen van de
coronacrisis groter worden bij deze
leeftijdscategorie.

Waarom? We willen mensen in deze lastige tijd
een geluksmoment bezorgen en een bijdrage
leveren aan het gevoel van samen.

Op initiatief van de gemeente Veldhoven
organiseren GGzE en CORDAAD bijeenkomsten
onder de naam Psysalon met het doel mensen,
naasten en betrokkenen met een psychische
kwetsbaarheid te ondersteunen en te
inspireren.

6 ] SAMEN OPTREKKEN, SAMEN STUREN
In de loop van het jaar, na aantreden van de
nieuwe medewerker wijkgericht werken zijn de
voortgangsgesprekken weer opgestart. Hierdoor
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7 ] ACTIES
Ok in 2021 hebben we actiematig gewerkt. Deze
inspanningen zijn vooral bedoeld om in te
spelen op de actuele problemen die door de
maatregelen op de pandemie zijn ontstaan. We
zetten daarbij in op verbinding en ontmoeting.

Veldhoven kleurt Oranje Herhaalde actie

Wat? Cordaad daagt alle Veldhovenaren uit om

hun huis te versieren voor Koningsdag zodat
Veldhoven een warme, Oranje uitstraling heeft
op die dag en mensen toch een feestelijk gevoel
hebben.
Beoogde Effecten: Gevoel van welzijn creëren;
saamhorigheid bevorderen; energie vrijmaken
en mensen verbinden.
Rozenactie, nieuwe actie
In Maart 2021 hebben wij in heel Veldhoven een
hartverwarmende rozenactie geïnitieerd
waarbij we 500 rozen hebben verspreid in
Veldhoven. Mensen die een roos ontvingen
werden uitgenodigd om ook weer iets aan een
ander te geven, zoals bijvoorbeeld een mooie
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tekening. Daarnaast werd iedereen in
Veldhoven gevraagd om ook iets door te geven
aan een ander zodat er een domino effect
ontstond. Doel van deze actie was om
lichtpuntjes te brengen in Veldhoven.
Via social media werd de actie massaal gedeeld
en heeft het veel positiviteit gebracht.

uit vanuit de Veldwijzer aan de bezoekers van
de voedselbank. De soep die over was, we
hadden over de 100 liter gemaakt, hebben we
gedoneerd aan de medewerkers van de
voedselbank en Severinus. De pannen en
keukengerei hebben we mogen lenen van de
Scouting Sint Aloysius en Lunetzorg.
Mensen die soep ontvingen mochten ook weer
een bekertje meenemen voor iemand uit hun
buurt met de gedachte dat we naar elkaar
omkijken.
Deze was een groot succes; mensen reageerden
enthousiast en waren er blij mee en vonden het
leuk om ook iets te geven aan een ander. Deze
actie is voor herhaling vatbaar.

Zo lang deze pandemie duurt willen wij dit
soort acties blijven organiseren zodat mensen
de verbinding met elkaar blijven ervaren.
Soep op de Stoep, nieuwe actie

In de week voor kerst hebben we de actie Soep
op de stoep gelanceerd. Om op deze manier
eenzaamheid tegen te gaan en ontmoeten en
verbinding te stimuleren.
Cordaad Welzijn heeft verschillende
netwerkpartners uitgenodigd om mee te doen
met deze actie. Uiteindelijk werden er in deze
week dagelijks soep gemaakt en uitgedeeld
door diverse doelgroepen en netwerkpartners.
Vrouwen uit de vrouwengroepen vanuit
wijkcentrum T Tweespan, jongeren vanuit
Odeon, en team Buurt &Wijk deelden de soep
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Week tegen de eenzaamheid
Hier zijn we op verschillende plekken in
Veldhoven de straat op gegaan met de koffiekar
om het thema eenzaamheid op de radar te
krijgen. Dit heeft geleid tot zo’n 100 gesprekken,
een doorverwijzing naar de GGzE, twee nieuwe
vrijwilligers en een nieuw maatjescontact.
Gezien de mooie ontmoetingen hebben we deze
actie herhaald op de kalender staan voor 2022.
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Vrijwilligerswerk
Veldhoven
Vrijwilligerswerk Veldhoven bestaat uit vier
hoofdactiviteiten
1.
Vrijwilligerscentrale
2.
Praktische ondersteuning
3.
Maatjesvoorelkaar
4.
Taalondersteuning

Daarnaast is vrijwilligerswerk een mooie
aanvulling op een cv
•
Vrijwilligerswerk verbindt mensen op
een laagdrempelige manier met elkaar
•
Vrijwilligerswerk geeft zelfvertrouwen
aan de vrijwilliger en hierdoor ben je van
betekenis voor een ander.

Vrijwilligerscentrale
Deze plek zowel fysiek als digitaal is er voor
mensen die zelf de weg naar vrijwilligerswerk
niet kunnen vinden. Ook
vrijwilligersorganisaties zoeken via de
vrijwilligerscentrale vrijwilligers. De centrale
geeft advies en ondersteunt. Informatie vanuit
de gemeente of landelijke informatie wordt
doorgegeven aan deze vrijwilligersorganisaties.
De beoogde effecten van deze dienstverlening
zijn velerlei:
•
Vrijwilligerswerk levert waardering en
erkenning op
•
Het faciliteren van het verenigingsleven
in Veldhoven
•
Vrijwilligerswerk zorgt voor deelname
aan de maatschappij
•
Vrijwilligers in een zorginstelling zijn
ondersteunend aan de professionals
•
Vrijwilligers kunnen stappen zetten op
de maatschappelijke ladder, een aantal komt
via vrijwilligerswerk aan betaald werk.
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Vrijwilligersorganisaties, particulieren en
professionele organisaties plaatsen vragen op
het online platform Veldhovenvoorelkaar, zodat
mensen kunnen reageren op deze hulpvragen.
Anno 2021 blijkt dat steeds meer mensen deze
website gebruiken. Ook jongere Veldhovenaren
zijn gebruikers van Veldhovenvoorelkaar. 50%
van de ingeschreven vrijwilligers is 40 jaar of
jonger.
Door Covid-19 hebben zich in 2021 weer minder
vrijwilligers fysiek ingeschreven bij de
vrijwilligerscentrale. Ook de lage werkloosheid
is ongunstig voor het werven van vrijwilligers.
Veldhoven voor Elkaar
De website is een belangrijk onderdeel van de
dienstverlening.

Via website
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Aantal nieuwe
gebruikers site Vve
(178 in 2020)
Aantal vragen site
Vve
(130 in 2019)
Aantal matches (168
in 2019)
Maatschappelijke
waarde matches.
(€336.000,00)

102

150

164
€ 104650

Kiosk
Sinds april 2021 is de exploitatie van de kiosk
in handen van Cordaad Welzijn. Alle dagen van
de week zijn vrijwilligers in de kiosk om
versnaperingen te verkopen. Het team is van 6
mensen naar 18 vrijwilligers gegaan! Het
assortiment is uitgebreid op verzoek van de
bezoekers.
Vrijwilligerscentrale
In 2021 hebben zich bij de vrijwilligerscentrale
137 mensen aangemeld voor vrijwilligerswerk.
Dit is minder dan in 2020, maar verklaarbaar
doordat MMC, Severinus en Oktober nog steeds
weinig vrijwilligers inzetten buiten de
Coronahulpen.
Praktische ondersteuning
Veldhovenaren kunnen een beroep doen op
praktische ondersteuning voor een
klusjesman, tuinhulp, chauffeur en/of
boodschappenhulp. Wel moeten ze zelf geen
hulp in hun omgeving hebben. Ook moeten de
hulpvrager zelf een professional niet kunnen
betalen.
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Praktijkondersteuners van gezondheidscentra,
collega-instellingen zoals SWOVE, maar ook
gemeente Veldhoven doen regelmatig een
beroep op de praktische ondersteuning.
Afgelopen jaar zijn er meer vrijwillige
chauffeurs met hulpvragers naar locaties van
de GGD gereden om hun vaccinatie te halen.
Aan het eind van het jaar nogmaals om de
boosterprik te krijgen. Vele chauffeurs reden
met mensen naar ziekenhuizen en
fysiotherapeuten. Plezierritten hebben we
vanwege Covid-19 niet uitgevoerd.
Vanuit gemeente Veldhoven komt vaker de
vraag of Cordaad Welzijn vrijwilligers heeft, die
huizen kunnen leegruimen of mensen kunnen
helpen met verhuizen. Ook het opruimen van
huizen wordt vaker gevraagd. Tot op heden
hebben we hier geen gehoor aan gegeven.
Maatjesvoorelkaar
Het Maatjesproject helpt mensen in de strijd
tegen eenzaamheid middels het koppelen van
hulpvragers aan de juiste vrijwilligers.
Onze vrijwilligers zijn mensen die het leuk
vinden om een ander te helpen, wat afleiding
en een luisterend oor te bieden. Zij zijn in staat
om een goed sociaal contact te onderhouden
en voelen op deze manier dat ze een nuttige
maatschappelijke bijdrage bieden.
Bij maatjes staat menselijkheid en
gelijkwaardigheid centraal. Het draait om
persoonlijk contact. Samen plezier hebben.
Warmte, humor, aandacht, tijd, respect en
begrip zijn dan ook belangrijk.
Een maatje wordt vaak aangevraagd door
professionele organisaties (huisartsenpraktijk,
thuiszorg, maatschappelijk werk etc.) Ook kan
de hulpvrager of familie hiervan zelf een
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aanvraag doen voor een maatje. De
professionele hulp- en zorgverleners en
mantelzorgers worden deels ontlast door de
inzet van onze maatjes.
Er was in 2021 veel vraag naar een maatje om
mee te wandelen en daarna een kopje koffie te
drinken.
Ook signaleerden we dat er steeds meer
behoefte is aan maatjes die helpen met het
ordenen/opruimen in huis en een maatje die
nieuwkomers helpt met het wegwijs maken in
Nederland (wegwijsmaatje). Voor de laatste
twee gaan we in 2022 meer vrijwilligers
aantrekken.
In 2021 zijn 47 vrijwilligers ingezet en zijn er 48
aanvragers voor een maatje geweest.
Belmaatje
Afgelopen jaar tijdens de Corona lockdown
hebben onze teamleden honderden
hulpvragers gebeld en gesproken. Na de
lockdown gaven veel mensen aan weer naar
buiten te willen om mensen fysiek te zien en
spreken waardoor er minder behoefte was aan
telefonisch contact.
Nog steeds bellen onze teamleden een groep
hulpvragers omdat zij hebben aangegeven dit
prettig te vinden tijdens corona tijd.
Taalondersteuning

Door de vele lockdowns is de taalvaardigheid
van anderstaligen achteruit gegaan.
Bibliotheek Veldhoven is een lange tijd
gesloten geweest door de eerste lockdown in
2021. Hierdoor zijn er geen taalcafé’s en
leesclubs georganiseerd. Eén leesclub is online
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door gegaan. Ook taalmaatjes konden niet
terecht in de bibliotheek met hun
anderstaligen. Sommige gingen samen
wandelen en praatten Nederlands tijdens hun
uitje.
Taalmaatjes, die jongere anderstaligen hielpen
in de basisscholen, hebben in 2021 ook met
grote tussenpozen geholpen.
De grote hiaten in de begeleiding van kinderen
speelde ook bij VoorleesExpress. Door Corona
zijn een aantal vrijwilligers gestopt, maar ook
gezinnen gaven aan liever geen voorlezer in
huis te ontvangen. Hierdoor stagneerde de
taalontwikkeling van de jonge kinderen.
De vrijwilligers van het spreekuur van het
DigiTaalhuis hebben in de laatste maanden
mensen geholpen om hun Corona-app te
installeren. Deze vrijwilligers hebben geholpen
met IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) in
de bibliotheek. Hiervoor zijn zij getraind.
Maatschappelijk Bezig – Sociale activering
Dit project wordt uitgevoerd voor de uiterst
kwetsbaren. Het is een intensieve aanpak op
hen die volledig uitgesloten zijn van deelname
aan de maatschappij. Het doel is dat
deelnemers zelfvertrouwen herwinnen door
weer deel te nemen aan activiteiten en het
opbouwen van een netwerk. Deelnemers
worden uit sociaal isolement gehaald, hun
leefwereld wordt vergroot en dat heeft een
positief effect op het welbevinden. Eind 2019
hebben we de afspraak gemaakt met de
Gemeente Veldhoven dat we buiten de namen
die aangeleverd worden uit de kaartenbakken,
we de vrijheid krijgen om ook andere bronnen
en doelgroepen te zoeken.
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Deze mensen hebben allemaal stappen in hun
persoonlijke ontwikkeling gezet, de een wat
sneller dan de ander, soms met een stap
vooruit en dan weer een paar stappen terug.
Tijdens de Coronaperiode is er regelmatig
telefonisch en WhatsApp contact geweest. Er
zijn huisbezoeken geweest en wandelingen
gemaakt. Er is bemiddeld in vrijwilligerswerk
en toegeleid naar andere activiteiten zoals
bijvoorbeeld sport. Door de pandemie kon niet
altijd alles ten alle tijden doorgang vinden wat
vervelend was voor de mensen die eindelijk wat
wilden gaan doen.
Cordaad heeft in het contact met deze
mensen ook een belangrijke signaalfunctie en
kan op de manier, middels een warme
overdracht, toeleiden naar andere (
hulpverlenende) instanties.
Cordaad blijft deze mensen “volgen”, er
wordt een vertrouwens band opgebouwd
waardoor er op een laagdrempelige manier
contact is en wanneer zich problematische
situaties voordoen deze sneller worden gedeeld
waarna er vanuit Cordaad snel kan worden
geschakeld naar bijvoorbeeld hulpverlening,
politie etc.
naast dat er is bemiddeld naar
vrijwilligerswerk mensen ook de stap hebben
gezet naar het deelnemen van andere
activiteiten zoals bijvoorbeeld sport en hiermee
hun wereld/netwerk hebben vergroot.
In 2021 hebben we 17 kwetsbaren kunnen
bereiken via ons buurt en wijk werk,
doorverwijzingen van de gemeente en
netwerkpartners met wie we samenwerken.
Grip & Glans
De GRIP&GLANS groepscursus is gericht op
vrouwen en mannen vanaf 50 jaar, die door
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leeftijd gerelateerde veranderingen en verliezen
ervaren dat hun leven te weinig glans heeft. De
cursus leert hen hoe zij actief hun eigen
welbevinden kunnen verbeteren en meer grip
op hun leven kunnen krijgen. Uit vier
effectonderzoeken komt naar voren dat de
interventie tot significante verbeteringen leidt
in zelfmanagementvaardigheid en
welbevinden.
In 2021 heeft Cordaad geïnvesteerd in het
trainen van medewerkers en in het voorjaar van
2022 gaan we in samenwerking met Swove de
Grip & Glans training geven in Veldhoven
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Vluchtelingenwerk
.

INHOUD:

Bij het Vluchtelingenwerk kunnen
statushouders terecht voor allerlei zaken. Dat
was met de Corona maatregelen best
spannend, maar gelukkig hebben we continu
door kunnen werken aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trajectbegeleiding
De taakstelling
Spreekuur
Generalisten/specialisten team
Kamergewijze verhuur
Begeleiden werkgroep vrijwilligers
Maatschappelijke ontwikkelingen
Aantal gerealiseerde/geplaatste
statushouders
Aantal statushouders dat wordt
begeleid
Aantal uren begeleiding per
gezinssituatie

overheid of professionele dienstverleners zijn
of haar rechten realiseert. Er wordt aangestuurd
op het bouwen en inzetten van hun eigen
netwerk en het zelf organiserend vermogen.
Aan de hand van een trajectlijst worden
statushouders geholpen zich te vestigen.
Nieuwe statushouders worden de eerste weken
intensief en aan huis begeleid door de
coördinator en sociaalbegeleiders. Daarna
middels het spreekuur en op afspraak. De
begeleiding heeft een maximale duur van 1 ½
jaar.
Ook vindt er regelmatig overleg plaats met
Ketenpartners om knelpunten te bespreken
oplossingen te vinden.
Elke drie maanden vindt er een regionaal/
juridisch overleg plaats. Deze zijn dit jaar in
beperkte vorm doorgegaan en heeft eenmaal
plaatsgevonden.
In 2020 is V.V.E. (voorschoolse educatie) voor
kinderen van 2-4 jaar aangeboden door
kinderopvang Korein kinderplein.
Het Taalcafé is een apart onderdeel en wordt apart
gefinancierd.

Trajectbegeleiding
Bij trajectbegeleiding vindt er correcte,
efficiënte en effectieve begeleiding en
ondersteuning plaats voor nieuwe
statushouders die door het ministerie als
taakstelling aan Veldhoven is opgelegd, deze
vindt plaats conform de voorschriften en
werkzaamheden. Bij de begeleiding wordt een
aanvulling op diensten van maatschappelijke
instellingen gegeven waarna verloop van tijd
(begeleiding tot 1½ jaar) de vluchteling zelf via
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Taakstelling
De taakstelling voor de eerste helft 2020 was
35 personen. De taakstelling tweede helft 2020
was 29 statushouders.
Het aantal gerealiseerde/ geplaatste
statushouders in 2021 is 54 waarvan 36
volwassenen en 17 kinderen. Daarnaast is 1 kind
in Nederland geboren.
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Er zijn 6 gezinnen geplaatst, 4 personen in
kamergewijze verhuur, 4 personen in
containerwoningen. En 6 alleenstaande
personen in een eenpersoonswoning.
Voor gezinshereniging zijn 13 casussen
geweest waarvan 5 zijn voltooid .
Aantal uren begeleiding per nieuw
adres is gemiddeld minimaal 8 uur voor het
opstarten van wonen en administratieve
handelingen. Er zijn in 2021, 20 nieuwe
adressen opgestart . d.w.z. enkel voor de opstart
zijn dat 160 uren.

Spreekuur

“Vier keer per week
wordt er een spreekuur voor
statushouders. “
Er zijn 3 inloopspreekuren en 1 juridisch
spreekuur per week.
Vanwege de coronamaatregelen zijn we
begonnen met het werken “op afstand”. In de
eerste Lock down zijn we gestart d.m.v. bellen,
mailen en appen naar onze cliënten om de
hulpvragen in beeld te krijgen. Na de eerste
Lock down zijn we weer gestart met het werken
op kantoor. Dit kon echter alleen op afspraak.
Dit hebben we de rest van 2021 gecontinueerd.
Er zijn gemiddeld 40 hulpvragen per week. De
aard van de hulpvraag is onder andere op
gebied van:
Financieel, Medisch, scholing/inburgering,
sociaal. Juridisch/gezinshereniging, opvoeding,
algemeen.
Er zijn op juridisch spreekuur 133 hulpvragen
geweest. Uiteenlopend van gezinshereniging,
echtscheiding of verlengen van de
verblijfstatus bij IND
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“Er zijn gemiddeld

40 hulpvragen
per week.”
Meervoudige problematiek/ GTST
Er zijn 2 doorverwijzingen naar het
generalisten/specialisten team geweest.
Waarvan 1 casus is opgenomen.
Daarnaast zijn doorverwijzingen geweest naar
tweedelijnsgezondheidszorg zoals;
ziekenhuis/specialist, psychologische zorg/
GGZ/GGZE . Revalidatie, Lunet zorg, Severinus,
verloskundigenpraktijk. Tenslotte
doorverwijzingen naar derdelijnszorg, zoals
ziekenhuisopname.
Netwerkversterking
Er wordt ingezet op het benutten van het
netwerk zoals het in contact treden met
organisaties die contact hebben met
vluchtelingen.
1.
Bureau Sociaal Raadslieden springt in
met advies en budgetcoaches tijdens, maar
vooral ook na de anderhalf jaar grens.
2.
Statushouders worden doorverwezen
naar het taal café en er wordt contact gemaakt
met taalcoaches.
3.
Statushouders kunnen de eerste
periode na aankomst gebruik maken van de
voedselbank. Dat is 3 maanden voor gezinnen
en 6 weken voor alleenstaanden.
4.
Kinderen onder de 18 jaar kunnen
aanspraak maken op het budget van stichting

Jaarverslag 2021 - Veldhoven

leergeld voor o.a. aanschaf van school spullen,
sportvereniging, zwemles, aanschaf fiets.
5.
Statushouders kunnen gebruikmaken
van de kledingbank in Eindhoven.
6.
Kinderen kunnen gebruik maken van
de speelgoedbank in Eindhoven.

Kamergewijze verhuur
Om aan de taakstelling te kunnen voldoen is er
gekozen voor kamergewijze verhuur. Dit vraagt
regelmatig om extra aandacht.
Er zijn 4 statushouders geplaatst in
kamergewijze verhuurde woningen.
Extra aandacht voor deze panden betreft het
schoonhouden hiervan. Ook worden bij deze
manier van toewijzen meer woningen/kamers
geweigerd.
Daarnaast 4 statushouders die op
gezinshereniging wachten zijn geplaatst in
tijdelijke units. (containerwoningen) extra
handeling is, na gezinshereniging komt er een
nieuwe woningtoewijzing en dus verhuizing.
Begeleiding vrijwilligers
Vrijwilligers worden door de coördinator
begeleid en gecoacht. Daarnaast zorgt Cordaad
Welzijn voor trainingen en intervisiebijeenkomsten.
Er worden bijeenkomsten gehouden in het
kader van deskundigheidsbevordering. Er zijn
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dit jaar drie trainingen aangeboden voor de
vrijwilligers met als onderwerpen; culturele
verschillen, algemene bijstand wet,
asielprocedure en gezinshereniging, Duo/
inburgering en algemene informatie over
vluchtelingenwerk. Deze trainingen werden
telkens per onderwerp in 1 dagdeel gegeven.
Deze trainingen waren wel gepland maar
hebben geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de
maatregelen.
We hebben een duidelijke
taakafbakening zodat er minder druk bij de
vrijwilliger ligt.
Vrijwilligers worden individueel
gecoacht door de coördinator d.m.v. van
begeleidingsgesprekken en tussentijds
rapportages en overleggen.
Er worden tweemaal per jaar
bijeenkomsten gehouden voor alle vrijwilligers.
Te weten een voorjaars barbecue en een
kerstborrel. Deze hebben in 2021 geen doorgang
kunnen vinden i.v.m. de maatregelen.
In totaal werken we met 9 vrijwilligers. 1
vrijwilligers houd zich voornamelijk bezig als
tolk tijdens de afspraken met nieuwkomers die
nieuw gehuisvest gaan worden en tijdens
afspraken op kantoor. 1 vrijwilliger is speciaal
voor juridische ondersteuning. 3 vrijwilligers
zorgen voor de maatschappelijke en praktische
begeleiding aan huis. Daarnaast hebben we een
vrijwilliger die enkel voor de praktische klussen
zorgt in en om huis, en dan hebben we een
nieuwe vrijwilligster die is voor de
administratieve ondersteuning. De 2
vrijwilligers die normaliter op het spreekuur
hielpen zijn nu vooral vanuit huis in contact
gebleven met de statushouders.
Maatschappelijke ontwikkelingen
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Een positieve ontwikkeling is het feit dat
steeds meer statushouders een betaalde baan
hebben gevonden. De keerzijde hiervan is de
bekende “armoedeval” waarbij het recht op
sommige financiële voorzieningen vervalt
doordat het inkomen boven een bepaalde grens
komt.
Opvallend is dat na de begeleidingstermijn van
anderhalf jaar de behoefte van begeleiding niet
afneemt bij de statushouders. Vaak is de mate
van zelfredzaamheid onvoldoende. Zeker bij de
groep analfabeten zien wij een termijn van
anderhalf jaar als niet toereikend.
De druk op vluchtelingenwerk heeft in 2021
zeker toegenomen door de groep
statushouders die langer dan ander halfjaar in
Veldhoven wonen. Voor hen was het moeilijk
om de juiste begeleiding te vinden en
antwoordt te krijgen op hun veelal
administratieve vragen.
Bijgevoegd is een deel van het excel bestand
van de contactpersoon gemeente Veldhoven.
Het is een overzicht van het aantal geplaatste
statushouders geplaatst in Veldhoven tussen
2000 en 2021
Van deze steeds groter geworden groep
nieuwkomers ( bijna 1000) zijn een groot deel
daarvan nog niet zelfredzaam na de
begeleidingstermijn van 1 ½ jaar. De trend /
ontwikkeling wat wij zien bij vluchtelingenwerk
is dat een deel van deze nieuwkomers blijvend
een beroep willen doen op het
vluchtelingenwerk. Reden kan zijn, juridische
veranderingen/ life events, zoals geboorte of
sterfte, gezinsvorming, analfabetisme, angst
en onzekerheid.
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Nieuwe wet inburgering
Er is een werkgroep opgestart door gemeente
Veldhoven i.s.m. klantmanagers, casus
regisseur voor inburgering, Cordaad
wegwijsmaatjes project en vluchtelingenwerk
van Cordaad. Deze werkgroep gaat inhoud
geven aan de nieuwe wet inburgering voor alle
nieuwkomers met status vanaf 2022.
De verwachting is dat vanaf het 2e kwartaal
van 2022 deze groep statushouders volgens de
nieuwe richtlijnen van de wet inburgering de
begeleiding vanuit desbetreffende werkgroep
zal ontvangen.
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Jongerenwerk
ALGEMEEN
Het jongerenwerk ondersteunt en begeleidt
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.
Het jongerenwerk is actief binnen de leefwereld
van jongeren. We werken vindplaatsgericht en
zoeken de verbinding: waar jongeren zijn, is het
jongerenwerk aanwezig. Middels de
presentiebenadering bouwen jongerenwerkers
een duurzame en professionele relatie op met
jongeren. We hebben in 2020 door de
omstandigheden geleerd dat de presentie ook
digitaal gewenst en succesvol is geweest
ondanks dat onze voorkeur duidelijk uitgaat
naar de fysieke presentie. Vanwege de
ondersteunende functie van het jongerenwerk
is zij te onderscheiden van aanbieders van
hulpverlening.
Ongeveer 10 tot 20% van de jongeren heeft in
dit proces echter extra ondersteuning nodig.
Hoewel ouders primair verantwoordelijk zijn
voor de opvoeding, biedt het jongerenwerk deze
extra ondersteuning en begeleiding in het
opgroeiproces aan individuele of groepen
jongeren. Jongerenwerkers nemen daarin een
coachende rol.

KWETSBARE JONGEREN
Het jongerenwerk richt zich primair op de groep
jongeren, die als kwetsbaar aan te merken zijn.
Het jongerenwerk richt zich echter niet alleen
op kwetsbare jongeren, maar werkt ook
preventief voor alle jongeren. Het betreft dan

Pagina 22

zowel potentieel kwetsbare jongeren als
jongeren, die het prima gaan redden. Deze
laatste groep jongeren heeft in principe geen
ondersteuning van het jongerenwerk nodig,
maar zorgt voor het evenwicht in een groep.

EFFECT
Het effect van het jongerenwerk op de lange
termijn is dat jongeren 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.
De inzet van jongerenwerk moet ertoe
bijdragen 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 werkt het jongerenwerk samen met
verschillende partners binnen de gemeente.
Onderstaand per thema een toelichting op onze
activiteiten:

PREVENTIE/WEERBAARHEID
In het afgelopen jaar hebben we de
onderstaande activiteiten uitgevoerd. Dit
hebben we in afstemming met CJG gedaan.
Voorlichting Brembocht
In samenwerking met de GGD en Lumens zijn
voorlichtingslessen over Social Media gegeven
aan groep 7 en 8 op basisschool De Brembocht.
Als vervolg hebben we ouderbijeenkomsten
georganiseerd over dit onderwerp.
Het is fijn als CJG partners elkaar steeds meer
kunnen vinden. De samenwerking ging ook
goed en verliep erg prettig.
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Sjors Creatief en Sjors actief
Onder deze namen krijgen
basisschoolleerlingen de kans om kennis te
maken met alle sportieve en creatieve
aanbieders binnen een gemeente. Dit is een
landelijk project, waarbij Brede School
Veldhoven de uitvoer binnen Veldhoven
coördineert.
Wat houdt het in? Aan het begin van een
schooljaar krijgen kinderen een kleurrijk
boekje op school. Hierin staan allemaal
kennismakingsactiviteiten van diverse sporten cultuurverenigingen binnen Veldhoven. Daar
mogen ze het hele jaar uit kiezen. Lekker
proberen dus! Vanwege alle maatregelen
hebben we hiermee pas in december een start
kunnen maken.
Wij hebben met het jongerenwerk invulling
gegeven aan 2 activiteiten, koken met
Sinterklaas en knutselen met kerst waarbij we
50 kinderen hebben bereikt. We hebben ons
hierbij vooral gericht op leren samenwerken.
Kwaliteiten spel
Dit spel wordt ingezet in het basisonderwijs om
kinderen inzicht te laten krijgen in hun
kwaliteiten. In 2021 hebben we vooral aan het
begin van het jaar diverse keren de scholen
bezocht. Dit wordt in samenwerking met
Bredeschool Veldhoven uitgevoerd. In de
afgesloten trajecten is bereikt dat er meer
openheid en onderling vertrouwen in de
klassen is ontstaan. Dit heeft geleid tot betere
samenwerking.

communicatieve vaardigheden in de groepen
en voor de meiden zelf. Het eindresultaat is dat
de dames sterker in hun schoenen staan dan
aan het begin van het traject waardoor
samenwerken ze makkelijker afgaat.

PARTICIPATIE/TALENTONTWIKKELING
Onze blik is altijd gericht op het stimuleren van
kwaliteiten en mogelijkheden bij de jeugd. We
bieden in Odeon een veilige omgeving waar
tieners en jongeren kunnen experimenteren en
niet bang zijn om fouten te maken. Het product
of het resultaat is ondergeschikt aan het
ontwikkelingsproces.
We zijn erg tevreden over het werk dat
vrijwilligers hebben verzet. Vooral als het gaat
om activiteiten bedenken, voorbereiden en
uitvoeren op recreatief niveau. Hierdoor hebben
de jongerenwerkers meer tijd en aandacht
kunnen besteden aan coaching van individuele
kinderen en gesprekken met de ouders.
Ditzelfde geldt ook voor de jongereninloop op
donderdagavond, waar de vrijwilligers de bar
beheren en de professionals coaching geven en
kunnen ambulanten op straat.

ACTIVITEITEN JONGERE JEUGD (7-16)
Inloop
•
•

Powergirlzz
Deze bijeenkomsten hebben wekelijks
plaatsgevonden in Odeon. Door middel van
‘chill’ bijeenkomsten worden onderwerpen als
uiterlijk, pesten, sexsualiteit, erbij horen, voor
jezelf opkomen besproken. Behaalde resultaten
zijn meer zelfvertrouwen, openheid en
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•

Iedere woensdag en vrijdag open inloop
in Odeon
Meer gestructureerde
talentontwikkeling, we hebben een
studio ingericht voor het maken van
muziek en rap en de samenwerking
met de Schalm en straatvoetballer El
Jackson moet leiden tot een
voorstelling in 2022. Hierbij valt op dat
we op deze momenten ook wat oudere
jeugd tot 24 weten te bereiken.
Iedere woensdag en vrijdag middag
inloop voor basisschool jeugd, thema’s:
Creativiteit, kleding pimpen, koken,
bakken, samenwerking spellen, muziek
etc.

Jaarverslag 2021 - Veldhoven

•

Huiswerk coaching op woensdag
avonden, 12-17 jaar.

Chillmiddag jonge mantelzorgers
Een aantal keren per jaar hebben we samen
met Swove chill momenten voor Jonge
Mantelzorgers in Veldhoven georganiseerd. In
totaal zijn er in 2021 8 van dat soort momenten
geweest.
Samen bowlen of leuke activiteiten doen in
Odeon. Er is 4 keer gebowld, en er zijn 4 chill
momenten geweest in Odeon.
De groep hebben we opgesplitst in 2en.
De jonge groep heeft de leeftijd tussen 8 en 13
jaar en oudere groep heeft de leeftijd van 12 / 13
tot 18 jaar.
We zien veelal dezelfde gezichten terugkomen
maar ook altijd nieuwe gezichten. Voor de
jongere groep is er veel animo voor deze
momenten.
Voor de oudere groep merken we dat er minder
animo is. Het bowlen blijft voor beide groepen
populair. We hebben onderzocht wat de oudere
groep dan wel leuk vind, dit is aardig in beeld,
maar vanwege de beperkingen rondom de
coronamaatregelen zijn deze richting einde van
het jaar nog niet uitvoerbaar geweest. .
Losse activiteiten
Covid buitenspeel activiteiten zijn doorgegaan
ook in de tijden van lockdowns. We waren erg
content met de medewerking van de gemeente
en het feit dat we toestemming kregen om het
jongerencentrum (onder voorwaarden) open te
houden.

Resultaat
De activiteiten maken dat we meer contact
hebben met ouders en met jongeren.
Bijvoorbeeld door de huiswerkcoaching.
Hierdoor kunnen we
Door de trainingen en activiteiten slagen we
erin het zelfvertrouwen en de sociale
vaardigheden van jongeren te versterken en het
gevoel van eenzaamheid te verlagen.

VOOR DE OUDERE JEUGD (VANAF 16)
Inloop donderdagavond
Elke donderdagavond is Odeon open voor
jongeren tussen 18:30u en 22:00u. In 2021
hebben er 47 inloopmomenten plaatsgevonden
op donderdagavond.
De doelgroep die komt is heel divers. De leeftijd
varieert van 15 tot 25 jaar.
Omdat we voor een groot gedeelte van het jaar
geen open inloop hebben gehad, hebben we
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gemerkt dat dat voor veel jongeren een drempel
is om binnen te komen. Jongeren moeten zich
van te voren aanmelden en dat maakt het
allemaal minder laagdrempelig.
Sinds april is dat losgelaten. Odeon is groot
genoeg om meerdere dingen te doen zodat er
ook afstand van elkaar genomen kan worden.
Jongeren begrijpen dat wij ons ook aan de
maatregelen moeten houden en zij respecteren
dat.
Het afgelopen jaar hebben verschillende
jongeren ook activiteiten georganiseerd, dit
gaan we in 2022 structureel voortzetten.
De doelgroep blijft divers en er is een gezellige
en veilige sfeer.
De inlopen zijn over het algemeen goed bezocht
en met de komst van onze studio wordt het
alleen maar drukker.
Positief is dat we nog steeds, ondanks het
minder toegankelijke karakter, nieuwe
gezichten zien. Via via weten ‘nieuwe’ jongeren
ons nog steeds te vinden.
Jongeren ontvangen en ervaren bij onze
ondersteuning: het behouden en / of creëren
van overzicht op hun leven / situatie. Het
reflecteren op voor hen belangrijke situaties.
Het terugpakken of houden van de eigen regie
op situaties. Assertiever worden.
Verantwoordelijkheid nemen. Het ontwikkelen
van talenten (organiseren, koken, bouwkundige
vaardigheden). Mentale en fysieke uitlaatklep
waardoor de dagdagelijkse beslommeringen
zich niet te hoog opstapelen. Informatie (ook
door partners) over specifieke zaken zoals
lokale kwesties die de gemoederen bezig
houden, maar ook drugsgebruik / verslaving,
etc.

Fijn dat Odeon open mag blijven.
(bezoeker)
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Join Us
Om de week komen we op dinsdagavond bij
elkaar van 18:30u tot 21:30u in Odeon. In 2021
hebben er in totaal 25 Join us bijeenkomsten
plaatsgevonden.
De doelgroep van Join us zijn jongeren die op
een of andere manier worstelen met eenzaam
zijn. Tijdens Join us werken ze aan persoonlijke
leerdoelen onder begeleiding van ons in een
veilige en gezellige omgeving.
De groep bestaat nu uit 12 deelnemers. Iedereen
zit in zijn eigen leerproces en we zien veel groei.
We verwachten dat in het eerste kwartaal van
2022 een aantal deelnemers uit gaan stromen.
Ook willen we in Veldhoven een tweede groep
opstarten voor de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Silvana (19 JAAR):
‘weten dat je niet alleen bent, dat
helpt heel erg’

Ik heb al weer zin in de volgende keer.
Want ik heb door de week helemaal
niet zoveel te doen

Corona
In de tijd van de lock down, hebben we flink
geïnvesteerd in het onderhouden van contact
met de jongeren die naar Odeon komen. Veel
bellen, veel appen, veel wandelingen, etc.
Daarnaast hebben we ook buiten(sport)
activiteiten georganiseerd. We hebben ons in
2021 meer verdiept in het online contact met de
jeugd. Hiervoor hebben we met name FB,
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instagram en Whatsapp ingezet. Nieuw daarin
waren tiktok en snapchat in mindere mate).
Met veel jongeren ging het goed, maar we
hebben het veel gehad over werkloosheid,
spanningen thuis, gedrag online, somber
voelen, eenzaam voelen, bang zijn, etc.

JONGERENCOACHING
Gemiddeld lopen er met 5 jongeren een continu
coaching traject. In 2021 zijn er 17 wat
intensievere trajecten afgerond en zijn nog 3
meegenomen naar 2022. Tijdens inlopen en
andere activiteiten komen jongeren ook met
vragen waar ze ondersteuning bij nodig
hebben.
De aanmeldingen komen van alle kanten. POH,
CJG casusoverleg, ouders die contact opnemen
met ons of jongeren die ons zelf weten te
vinden. Ook nemen externe partners contact
met ons op om te sparren en te kijken of het
jongerenwerk in een bepaalde casus iets kan
betekenen. Ook wordt er steeds vaker beroep op
het jongerenwerk gedaan met de vraag of
jongeren bij ons kunnen ‘overbruggen’ omdat
ze ergens op de wachtlijst staan. De leeftijd van
de jongeren die gecoacht zijn varieert tussen
de 14 en 25 jaar.
Voor de jongere jeugd werkt het coachen wat
‘speelser’. Door dat we een veilige thuis basis
creëren in Odeon zijn we elke week wel bezig
met coaching. Elke week komen er vragen over
bijvoorbeeld school, vriendjes, thuis situatie,
ruzies etc.. al deze vragen vallen onder
coaching en gebeuren meestal met de jongeren
die ons vertrouwen en die we vaker zien.
Daarnaast wordt voor deze doelgroep huiswerk
coaching gegeven, dit zorgt er voor dat de jeugd
hun huiswerk maakt en uitleg krijgt over de
vakken waar ze problemen mee hebben maar
tijdens deze tijd word er ook aandacht besteed
aan persoonlijke dingen. Ook hier staat
centraal dat er een veilige basis gecreëerd word
voor de jeugd.
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In voorkomende gevallen hebben we ook
contact gehad met ouders die (kleine)
opvoedingsvragen hadden.
De vraag wordt steeds groter en wij vinden het
belangrijk om voor het komend jaar goed af te
stemmen wat voor casuïstiek we oppakken
(hoe ver gaan we, moeten we hierin geschoold
worden, specifieke onderwerpen?), hoeveel en
hoe we dat registreren op een of andere manier.
We merken dat het nu echt zichtbaar wordt wat
de afgelopen 2 jaar met jongeren heeft gedaan.
Thema’s die aan de orde zijn:
Omgaan met ouders. Voornamelijk sociaal
emotioneel.
Solliciteren.
Op zoek gaan naar een opleiding.
Jongeren tips gegeven die graag uit huis willen
en op zichzelf willen wonen.
Een meisje ondersteunt bij het krijgen van
woonurgentie. De thuissituatie was onveilig. Dit
is gelukt.
Een groter sociaal netwerk willen.
Somber voelen / gestrest voelen / emotioneel
reageren op veel dingen
Wat is echt waar in het nieuws m.b.t. Corona.
Verliefd zijn / relaties aangaan / hoe pak ik het
aan?
Sexualiteit
Ruzie met vrienden hoe ga ik daarmee om.
Persoonlijke hygiene.
Druggebruik.
Overige hulpvragen die bijna wekelijks naar
voren komen: eenzaam voelen, somber voelen,
oppepper nodig hebben, vervelen, gezondheid
(meer eten), onzeker zijn, geen motivatie
hebben voor school, geen fijne thuissituatie,
bang zijn.

AMBULANT JONGERENWERK
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Het jongerenwerk bezoekt jeugd van 10 - 23 jaar
op de plekken waar ze zich bevinden. Zo worden
er wekelijks ‘ambulante rondes’ gemaakt
waarbij diverse locaties worden bezocht waar
jongeren zich kunnen bevinden. Aan de hand
van overleggen met partners selecteren we de
overlastplekken die om prioriteit vragen. Deze
overlastplekken worden met buurtbewoners,
politie, gemeente, jongeren en andere partners
besproken.
Het afgelopen jaar heeft het jongerenwerk op
diverse locaties jongeren getroffen.
Op woensdag, donderdag en vrijdagavond zijn
we periodiek de straat op geweest. Er worden
plekken bezocht in de openbare ruimte waar
jongeren elkaar ontmoeten. Locaties en
prioriteiten worden bepaald uit eigen ervaring
en vanuit samenwerking in het Operationeel
Jeugd Overleg (OJO). Vanwege het ontbreken
van evenementen hebben was het niet nodig
om die te bezoeken in 2021.
Tijdens de rondes op het Sondervick troffen we
met name jongeren tussen 10-16 jaar, VMBO 1
t/m 4. De contacten verliepen goed. Het
jongerenwerk wordt op straat gekend en
geaccepteerd. Er worden open gesprekken
gevoerd o.b.v. wederzijds respect over
uiteenlopende onderwerpen zoals:
- Corona(maatregelen)
- Middelengebruik
- Overlast / ontmoetingsplekken voor
jongeren
- Thuissituatie
- School/werk
- Financiën
- Vuurwerk
- Vrijetijdsbesteding/verveling
Er is veel contact geweest met gemeente, boa’s
en politie over de jeugd op straat en waar nodig
hebben we bijgedragen.
Het contact met conciërges op Sondervick is
nog steeds goed en we krijgen een steeds beter

Pagina 27

contact met leraren/ mentoren, door Covid is
dit helaas alleen in het begin van het jaar
gebeurd en aan het einde van het jaar. Voor
komend jaar is tijdens de periodes dat het kan
speerpunt om contact en de zichtbaarheid op
het sondervick onder leraren en mentoren te
vergroten.

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.
CENTRUM JEUGD EN GEZIN
Om de week nemen we deel aan het casuïstiek
overleg met de CJG partners en dragen we bij
aan de telefoondienst.
Deze werkzaamheden zijn goed te combineren
met andere werkzaamheden.
Het casusoverleg is erg leerzaam.. Voornamelijk
hoe de routes lopen. Wat me wel opvalt is dat
de laatste tijd veel jongere kinderen besproken
worden.

WERKGROEPEN/OVERLEGGEN
Werkgroep SamenEen
Deze werkgroep is 2 jaar geleden ontstaan met
als doel om de taboe rondom eenzaam te
doorbreken en professionals en inwoners van
Veldhoven beter bekend te laten worden met
het onderwerp. In de werkgroep zit Cordaad
Welzijn, gemeente Veldhoven, Swove, Oktober
en de GGD.
Uit deze samenwerking is o.a. Join Us naar
voren gekomen en krijgt eenzaamheid onder
jongeren een plek op de agenda in 2022.
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Join us
Tot halverwege 2021 hebben we samen met
MEE de Join us groep gedraaid.
Werkgroep jongeren en geld
Samen met de BSR, bibliotheek en de
gemeente bestaat deze werkgroep met als doel
om jongeren bewuster te maken wat de
verplichtingen en rechten zijn als je 18 jaar
wordt.
Vanwege ziekte uitval, corona, en andere
werkzaamheden elders ligt de werkgroep even
stil. De bedoeling is wel dat deze in het eerste
kwartaal van 2022 weer opgepakt wordt.
Werkgroep Next Step
Voorlichting leerlingen BO en ouders
In samenwerkingen met de GGD en Lumens,
Veldvest en Bredeschool Veldhoven.
Chill momenten Jonge Mantelzorgers
In samenwerking met Swove.
OJO
Gemeente, politie, BOA, Sondervick College,
Halt, Novadic Kentron.
Sondervick Jongerenpunt
Novadic, Lumens, MEE, GGD en Sondervick.
CJG casusoverleg
Om de week vind er overleg plaats waar
casuïstiek in besproken wordt. Het
jongerenwerk brengt casuïstiek in en pakt ook
op.

Verhuizing
In 2020 is al gestart met een onderzoek naar de
haalbaarheid voor een verhuizing naar de
Veldwijzer. Uiteindelijk hebben we in november
2021 naar volle tevredenheid de overstap
gemaakt naar de nieuwe locatie.
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In eerste instantie hebben we kennisgemaakt
en hebben alle medewerkers hun nieuwe
werkplek ingericht.
We zien in de korte termijn al dat we
makkelijker samenwerken met de andere
bewoners en dat er legio mogelijkheden zijn
om samen op te trekken en projecten uit te
zetten.
De 5 Veldhovense welzijnsorganisaties
(Stichting Leergeld Veldhoven en de kempen,
Voedselbank Veldhoven, Bureau Sociale
Raadslieden, Stichting Welzijn Ouderen
Veldhoven en Cordaad Welzijn) hebben het plan
opgevat om in 2022 de toegang van het pand te
verbeteren. Tevens willen we centraal in dit
gebouw een "huiskamer inrichten, zodat alle
mensen met een hulpvraag laagdrempelig
kunnen binnenlopen. Ons motto is "je komt
met een vraag binnen, je gaat met een
antwoord naar buiten. Doelstelling is om dit
voor de officiële opening in aug/sept te
realiseren.
Wij zijn erg content met deze overstap en gaan
ervan uit dat we in 2022 de eerste resultaten
kunnen laten zien.

