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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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Vrijwilligerswerk
Waar zouden we zijn zonder al die mensen die zich regelmatig inzetten voor een ander?
Vrijwilligerswerk houdt buurten levendig, mensen verbonden en betrokken. De een zoekt
iets, de ander kan iets doen. De Vrijwilligerscentrale brengt deze mensen bij elkaar. We
zijn er voor alle inwoners en vrijwilligersorganisaties in Cranendonck. Daarnaast
coördineren we diverse vrijwilligersprojecten.
Naast de reguliere werkzaamheden voor de Vrijwilligerscentrale en de bijbehorende projecten,
maakt een van de coördinatoren ook deel uit van het Sociaal Team Cranendonck. Dat is
absoluut prettig voor het netwerk en om bekendheid te geven aan ons werk. Daarnaast maakt
zij ook deel uit van de Werkgroep Eén tegen Eenzaamheid, neemt deel aan een werkgroep in
het kader van het Armoedeproject en heeft zij in de afgelopen periode samen met de sociaal
makelaars gewerkt aan de dependance van de Voedselbank. In de tweede helft van 2021 heeft
zij ook deelgenomen aan een aantal van de trainingen die werden aangeboden aan de leden
van het Sociaal Team.

Bemiddelen
Om onze website toegankelijker te maken voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken, hebben
we de categorieën aangepast. Waar voorheen veel onder “Vrijwilligerswerk” viel, hebben we
een splitsing gemaakt in “Vrijwilligerswerk” en “Maatjes”. We hebben de vrijwilligersorganisaties geïnformeerd en hen gevraagd dit aan te passen. Uiteindelijk hebben we dit voor
een aantal organisaties gedaan. Ook hebben we alle teksten op de website aangepast van de
“u”-vorm in de “je”-vorm om het ook voor jongeren minder formeel te laten zijn.
Het aantal mensen dat op zoek was naar vrijwilligerswerk was in de eerste helft lager dan
verwacht. Wellicht is corona en de maatregelen die daaruit volgden, hier debet aan. Wel fijn is
het om te merken dat een aantal mensen daadwerkelijk een plek en zelfs meer plekken
gevonden hebben, waar ze met veel plezier gestart zijn.
In de tweede helft van het jaar liepen de aantallen gelukkig weer op. Diverse vrijwilligers
wisten ons spreekuur te vinden en maakten daar een afspraak voor, anderen waren
zelfredzaam genoeg om via de website te reageren op vacatures. Zo heeft een aantal dames
gereageerd op de vacature voor het spreekuur van ANWB Automaatje en de Vrijwillige
Hulpdienst Cranendonck, gecombineerd met werkzaamheden voor MFC de Borgh. Uiteindelijk
zijn er drie nieuwe vrijwilligers op die functie enthousiast aan de slag gegaan.
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Verschillende vrijwilligersorganisaties uit Cranendonck wisten ons te vinden met hun verzoek
om meer vrijwilligers. We zijn met die organisaties in gesprek gegaan. Daarna gingen ze óf zelf
aan de slag met vacatures plaatsen of we hielpen ze met het concreet formuleren van de
vacatures. Zo heeft Senioren Budel onze hulp ingeroepen voor een aantal vacatures, maar ook
SV Budel. Mooi is dan om te zien dat die vacatures ook via de website worden ingevuld. Andere
organisaties als ZPC Budel hebben volledig hun weg zelf gevonden. Ook sportverenigingen
hebben inmiddels de weg naar onze website gevonden.
Een nieuw soort vacature kwam van AED Cranendonck die op zoek waren naar burgerhulpverleners. Die vacature hebben we geplaatst onder de categorie Buurthulp, omdat je als
burgerhulpverlener niet echt een vrijwilliger bent, maar wel klaar wil staan voor jouw buurt.

Samen maken we de wereld een stukje mooier
Informatie en advies
Op 1 juli is de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) gestart. We hebben hier proactief
informatie over gegeven via onze nieuwsbrief en website. Ook zijn tegen het einde van het eerste
halfjaar vragen gekomen van organisaties. Daarom hebben we een pagina op de website gevuld
met informatie over dit onderwerp en dit gecommuniceerd naar de vrijwilligersorganisaties die
bij ons bekend zijn.
Andere informatie die we via onze nieuwsbrief delen gaat bijvoorbeeld over het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet 2021, NLdoet 2021 en online trainingen. Tijdens Nationale Complimenten dag
hebben we een extra nieuwsbrief gestuurd, ook om organisaties het voorbeeld te geven hun
eigen vrijwilligers een compliment te maken. Aan het eind van het jaar hebben we nog een
nieuwsbrief verzonden met o.a. een online lezing over de Gemeentelijke Vrijwilligersverzekering.
Vrijwilligersorganisaties komen ook individueel bij ons met vragen. Denk aan Den Hoof, die als
startende organisatie veel vragen had over het werven van vrijwilligers en het organiseren en
coördineren daarvan. Maar ook ’t Buuls Zitje, die brieven ontvingen van de Kamer van
Koophandel, waar ze zich geen raad mee wisten. We hebben zaken voor hen uitgezocht en ze
gerustgesteld. In 2022 gaan we extra aandacht besteden aan het registeren in het UBO
(Ultimate Benificial Owner). Hier hebben alle vrijwilligersorganisaties mee te maken.

Kinderen enthousiast krijgen voor een
“activiteit,
daar doe ik het voor. Ik ben er
goed in en ik haal er mijn plezier uit. Mijn
tip? Doe vooral wat je leuk vindt. Iedereen
heeft wel een talent om ergens aan bij te
dragen!
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Algemene promotie vrijwilligerswerk
Jongeren hebben aangegeven dat ze vooral verhalen willen zien en lezen over vrijwilligerswerk,
geen vacatures. Onze vrijwillige interviewer heeft al meerdere vrijwilligers uit Cranendonck,
geïnterviewd. Allen met heel andere werkzaamheden. Ook zijn er filmpjes gemaakt waarin
vrijwilligers geïnterviewd zijn. Deze verhalen en filmpjes staan op onze website en we hebben
ze via onze social mediakanalen verspreid.
Bekijk ze op: https://www.goedbezigcranendonck.nu/p/verhalen

In het kader van promotie hebben we voortdurend vacatures gepost, verhalen van vrijwilligers
uit het land gedeeld en o.a. de nieuwe vrijwilligerstest onder de aandacht gebracht.
In oktober, november en december hebben we alle kernen van Cranendonck weer bezocht met
ons ‘spreekuur op locatie’. We stonden op de markt in Maarheeze en Budel. En we waren te
gast in Soerendonk in Den Donck, in Budel Schoot bij de Plus supermarkt en in Budel-Dorplein
bij de Schakel. We hebben met mensen gesprekken gevoerd over vrijwilligerswerk onder het
genot van een kopje koffie of thee. In verband met slecht weer en ziekte lukte het niet om deze
activiteit te plannen in Gastel. Zodra de agenda en het weer het enigszins toelaten gaan we
daar naartoe.

Deskundigheidsbevordering
Wij organiseren cursussen en workshops naar behoefte van vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties en bij ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk. In het
afgelopen jaar hebben er geen cursussen en workshops plaatsgevonden. Er was geen vraag
naar en fysieke workshops waren niet mogelijk vanwege corona. Wel hebben we een aantal
online trainingen en webinars op onze website geplaatst en aandacht besteed aan het
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Ook informatie over de WBTR staat onder de categorie
Kennis op de website.
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Op 14 december hebben we samen met andere vrijwilligerscentrales van Cordaad Welzijn een
online lezing georganiseerd over de Gemeentelijke Vrijwilligersverzekering (Vrijwilligerspolis
van Vrijwilligersnet Nederland). Er waren 26 deelnemers waarvan 6 uit Cranendonck. Helaas
was de gespreksleider op de dag zelf ziek en kon de online bijeenkomst niet doorgaan. De
aangemelde organisaties worden op de hoogte gebracht als er een nieuwe datum bekend is en
dan communiceren we dit ook naar alle andere bij ons bekende vrijwilligersorganisaties.

Aantallen 2021
Er waren 12 nieuwe gebruikers van de website.
In totaal werd op 74 vacatures gereageerd.
Er zijn 12 ondersteuningsvragen geregistreerd en 62 vragen voor het Administratiecafé.
Er hebben geen cursussen, trainingen of bijeenkomsten plaatsgevonden voor vrijwilligers door
coronabeperkingen. Eén online lezing is verplaatst naar 2022 wegens ziekte gespreksleider.
Naast onderstaande PR-acties zijn er steeds wisselende posters op de deur bij kantoor
gehangen en hebben we een klapper met alle vacatures in de foyer van MFC de Borgh gelegd.

73

41

Nieuwe vacatures

Vrijwilligers

Op de website geplaatst:
Vrijwilligerswerk: 41
Maatjes: 7
Kennis: 23
Buurthulp: 2

Bemiddeld via:
Website: 27
Spreekuur: 14
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320
PR vrijwilligerswerk
Nieuwsbrieven: 6
Persberichten: 7
Posts Facebook: 186
Posts Instagram: 112
Vacature-overzichten: 9
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“In de 7 jaar dat ik dit
vrijwilligerswerk doe
heb ik veel geleerd over hoe
verschillend leefsituaties en
omstandigheden van mensen
kunnen zijn. Petje af voor mensen
die zich - al of niet tijdelijk - in
moeilijke omstandigheden
bevinden en dan voor hulp durven
aan te kloppen. En hoe fijn is het
als het dan een stukje beter gaat
m.b.v. een maatje die net dat
steuntje in de rug kan geven dat
nodig is. Mooi werk toch?”
LEES HET HELE INTERVIEW!
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Vrijwillige Hulpdienst
Bij de Vrijwillige Hulpdienst is het erg druk geweest. We merken dat er steeds meer complexe
vragen worden gesteld, die niet door de vrijwilligers van het spreekuur behandeld kunnen
worden. Vragen komen dan binnen via de sociaal makelaar of andere leden van het sociaal
team. Meestal zijn het vragen die echt niet geschikt zijn voor een vrijwilliger. Soms is de
situatie niet geschikt om een vrijwilliger naar toe te
sturen.
n 2021 hebben we nieuwe vrijwilligers erbij gekregen
en een nieuwe, erg actieve, vrijwillig coördinator.
Zij heeft een aantal nieuwe koppelingen kunnen
leggen. Ook gaat zij bij nieuwe tuinaanvragen het
gesprek aan of mensen misschien toch een eigen
netwerk hebben. En ze bekijkt of de tuin klein
genoeg is voor het werk wat wij kunnen leveren.
Als blijkt dat mensen een eigen netwerk hebben of
een veel te grote tuin dan geeft zij adviezen en
kunnen mensen daar weer mee verder.

1676
Inzet Vrijwillige Hulpdienst
Klussen: 26
Tuinonderhoud: 125
Bezoeken: 816
Vervoer: 410 (t/m sept 2021)
Boodschappen: 282
Divers: 17

Spreekuren
Van maandag tot en met donderdag houden we zes spreekuren. We zijn in 2021 ook gestart
met ANWB Automaatje, waardoor we het druk gehad hebben met het inwerken van nieuwe
vrijwillige spreekuurmedewerkers. Zij nemen naast de vervoersaanvragen ook de aanvragen
van de Vrijwillige Hulpdienst aan en verwerken deze in het digitale systeem. Het team is nu
compleet en alle spreekuren zijn bemand.

Administratiecafé
Dit jaar hebben wij met de vrijwilligers van het Administratiecafé 62 vragen behandeld.
De vragen gingen onder meer over het aanvragen van WW, het invullen van declaratieformulieren van de zorgverzekering, kwijtscheldingen regelen en hulp bij belastingaangifte.
De meeste vragen werden met één afspraak afgehandeld. Bij een aantal vragen was een
tweede afspraak nodig.
Het eerste halfjaar hebben we gebruikt om samen met Bibliotheek de Kempen het IDO
(Informatiepunt Digitale Overheid) op te zetten. Mensen met vragen worden o.a. doorverwezen
naar het Administratiecafé. In juli 2021 zijn we gestart. De officiële opening was in oktober.

-10-

Jaarverslag 2021

Sjors Sportief
In het tweede kwartaal is gestart met alle activiteiten om te komen tot een nieuw boekje voor
Sjors Sportief. De tekenwedstrijd heeft plaatsgevonden met een mooie tekening als resultaat
voor de voorkant van het boekje. Er waren weer voldoende aanmeldingen van verenigingen,
dus in de zomervakantie is het boekje gemaakt en in september weer uitgereikt aan alle
basisschoolleerlingen in Cranendonck. Helaas bleven de aanmeldingen wat achter. Er is extra
ingezet op het werven van kinderen door middel van een bericht naar de scholen dat via het
ouderportaal en nieuwsbrieven van school is verspreid.

Doelgroep
Taalprojecten
DigiTaalhuis
Vragen die binnenkwamen op het gebied van taal zijn door de coördinator van de
taalactiviteiten opgepakt en uitgezet. De werkgroepoverleggen van het DigiTaalhuis hebben
online plaatsgevonden. Daarnaast zijn we in twee werksessies aan de slag gegaan met de
focus van het DigiTaalhuis.

Taalcafé
In 2021 is er vanwege corona geen Taalcafé geweest. Bovendien heeft onze vrijwilliger vanwege
zijn leeftijd aangegeven te willen stoppen in Cranendonck. Daarom starten we in 2022 met een
klein behoefteonderzoek naar de bij ons bekende anderstaligen en een zoektocht naar nieuwe
vrijwilligers. We betrekken daar ook het bedrijfsleven bij. Nieuwe vrijwilligers volgen dan eerst
een training. Dan moet deze activiteit echter wel voor langere tijd plaats kunnen vinden. Zodra
dit het geval is pakken we de werving en het onderzoek op.

DigiTaalmaatjes
De meeste taalmaatjes zijn doorgegaan met hun werk. Een aantal vrijwilligers heeft
aangegeven nog even niet aan de slag te willen. Er zijn nieuwe koppelingen gelegd, waarbij ook
jongere vrijwilligers zijn gestart. Een bijzondere koppeling wil ik hier benoemen. Er kwam een
vraag van een meneer die wilde leren met de computer werken, maar echt de volledige basis
nog miste. Omdat de daarvoor geschikte activiteit bij de bibliotheek, Klik & Tik, niet kon
plaatsvinden i.v.m. corona, hebben we in eerste instantie een maatje voor hem gezocht. We
hoorden dat een van de medewerkers bij de bibliotheek nog het systeem Klik & Tik moest
leren om deze activiteit te kunnen draaien. Toen hebben we voorgesteld om dat bij deze
meneer te leren. Daarmee was én hij geholpen én ook de medewerker van de bibliotheek.
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Vrouwentaalgroep
De Vrouwentaalgroep is eind mei weer van start gegaan, tijdelijk in de jongerencampus,
vanwege de 1,5 metermaatregel. Allerlei onderwerpen zijn de revue gepasseerd. De ene keer
was het drukker dan de andere keer, maar doordat de kinderen mee kunnen komen is de
drempel laag voor de vrouwen om hier aan deel te nemen.
De eerste keer dat de Vrouwentaalgroep in de jongerencampus plaatsvond, was een van de
vrouwen per ongeluk bij het Bravo! College binnengelopen en om de een of andere reden was
daar commotie door ontstaan. Dat heeft geresulteerd in een overleg tussen de
jongerenwerkers, een leraar van de school, de vrouw in kwestie en één van de vrijwilligers van
de Vrouwentaalgroep om een keer een gastles te geven op school. Deze moet nog plaatsvinden.
In de tweede helft van het jaar is de Vrouwentaalgroep terug naar de bibliotheek verhuisd. De
activiteit liep nog steeds goed. Eind 2021 liepen de bezoekersaantallen terug, met het oplopen
van de coronacijfers. Bij de lockdown is de Vrouwentaalgroep ook weer stilgelegd.

Taalmeter
De taalmeter heeft niet plaatsgevonden. Door verschuiving van werkzaamheden bij de
klantmanagers W&I i.v.m. Corona was er geen tijd om klanten te selecteren, uit te nodigen en
te volgen in het proces van de Taalmeter. Helaas hebben ook 2 van de 3 vrijwilligers afscheid
genomen om persoonlijke redenen.

Cursus NT2
Deze wordt verzorgd door het Stercollege. We hebben een aantal aanmeldingen doorgestuurd
van mensen die daar zelf niet toe in staat waren.
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Doelgroep
Trends en ontwikkelingen
Meer en complexe vragen
De werkzaamheden van de Vrijwillige Hulpdienst vragen steeds meer tijd van de coördinator
door de toename van het aantal vragen en vooral de zwaarte van de vragen.

AVG
Bij nieuwe actuele ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk is het lastig om alle
organisaties hierover te informeren. Dat heeft met name met de AVG te maken.

Inwoners weten ons te vinden
Positief is dat steeds meer inwoners in Cranendonck ons weten te vinden met hun vragen,
zodat ze ook geholpen kunnen worden. Daarmee kan vaak meer zorg worden voorkomen of
voorkomen worden dat schulden of andere problemen zich opstapelen.

Bereiken ook verenigingen
Voor wat betreft de Vrijwilligerscentrale en de website weten steeds meer organisaties ons ook
te vinden. Mooi is dat ook sportverenigingen dat nu doen. Zij zien zichzelf vaak niet als
vrijwilligers(organisatie) en denken dan niet zo vlug aan het zoeken van ondersteuning bij de
Vrijwilligerscentrale.
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ANWB AutoMaatje
We zijn gestart met ANWB AutoMaatje. Samen met de wethouder, ANWB en Cordaad
Welzijn hebben we op 15 september 2021 een officiële kick-off gehad in de Borgh. We
hebben de vrijwillige chauffeurs overgenomen uit de vrijwilligerscentrale. Zij zijn allemaal
ingelicht tijdens een georganiseerde bijeenkomst. En tijdens de kick-off konden ze vragen
stellen aan de ANWB zelf.

Werkwijze

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren dorpsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen,
die zelf niet voor vervoer kunnen zorgen of moeilijk van bestaande vervoersdiensten gebruik
kunnen maken. Zij krijgen een onkostenvergoeding van € 0,30 per kilometer. Het gaat
bijvoorbeeld om een ritje naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis of een activiteit zoals van
De Zonnebloem. Maar ook naar een vriend(in), om weer eens lekker op de koffie te gaan.
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
We zien er op toe dat de ritten volgens het protocol, met checkkaarten en met
beschermingsmiddelen (denk aan het mondmasker) worden verreden. We volgen ook hierin
de regels van ANWB AutoMaatje landelijk.

Aantallen
In de periode 15 september t/m 31 december 2021 hebben zich 15 nieuwe chauffeurs en 44
nieuwe deelnemers aangemeld. In totaal zijn er 233 ritten gereden.
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Vluchtelingenwerk
We hebben dit jaar 24 personen begeleid. Door corona hebben zowel de IND als de
ambassades grote achterstanden. Mede hierdoor is de taakstelling dus niet behaald.
Er wachten nog twee gezinnen op een goedkeuring van de ambassade in Beiroet die een
grote achterstand heeft. Daarnaast wachten nog twee personen op de beslissing van hun
MVV. Een gezin met een gehandicapte zoon is in het kader van gezinshereniging al in
Nederland en wacht in het AZC op een geschikte woning.
Voor de nieuwe huisvestingen is begeleiden op afstand lastig, maar het kan niet anders. In
de loop van het jaar zagen we even versoepelingen, maar op het einde van het jaar
kampten we weer met beperkingen. Door de hoge toename van de besmettingen gaan de
vrijwilligers niet op huisbezoek.

Spreekuur
In de loop van het jaar kwamen er langzaam wat meer mogelijkheden. Met name het op
afspraak draaien van het spreekuur kwam langzaam weer op gang. Dit moment van fysiek
contact met de statushouder is belangrijk. Hier kunnen we verwachtingen van statushouders
bijstellen. Deze staan vaak ver af van de werkelijkheid. De mogelijkheden werden aan het einde
van het jaar helaas weer minder.

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

111
99
65
26
1
47
21
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Doelgroep
Het afgelopen jaar in vogelvlucht
2021 bracht flinke uitdagingen mee voor het vluchtelingenwerk. We begonnen met een
volledige lockdown, thuiswerken en alleen bij hoge uitzondering een afspraak op kantoor.
Uitleg en begeleiding verliepen bijna volledig telefonisch. Scholen waren gesloten of er werd
online les gegeven. Winkels waren gesloten, wat het inrichten van een woning voor een nieuw
geplaatste statushouder bijna onmogelijk maakte.
Ook sloten we 2021 weer af met de nodige coronabeperkingen. Als het echt niet anders kon
zagen we een statushouder op kantoor. Echter, niet alle vrijwilligers wilden ze ontvangen
vanwege hun eigen gezondheid of die van hun naaste. Dit moesten we respecteren, maar
maakte ook de inzet beperkt. De taakstelling houdt met dit alles echter geen rekening en is
bijna verdubbeld.

Begeleiding vrijwilligers
Vrijwilligers doen wat mogelijk is dit jaar. De vaak oudere vrijwilligers horen zelf tot de
kwetsbare doelgroep. Zowel bij statushouders als bij vrijwilligers is er echt een grote behoefte
aan fysieke ontmoetingen. Veel contacten verliepen via telefoon, app en mail, niet echt het
fysieke contact waarvoor mensen kiezen als ze vrijwilliger worden. Eind juni is de groep
vrijwilligers voor het eerst dit jaar weer bij elkaar geweest. Helaas was dit alles van korte duur.
Men is extra voorzichtig in de contacten. Belangrijke taak van de coördinator was dan ook het
motiveren van de vrijwilligers afgelopen jaar.

Meervoudige problematiek
Regelmatig lopen we tegen ingewikkelde casussen aan die vragen om improvisatie. Ter
verduidelijking volgen nu twee voorbeelden.
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Ter illustratie: 'in de kou'
Er vind een gezinshereniging plaats als de vader nog bezig
is met het inrichten van de woning. Zijn gezin neemt hij
tegen ons advies in al mee van uit Ter Apel. De situatie
daar vinden ze zeer onveilig.
Het jongste dochtertje verbrant haar bovenbeen en moet worden opgenomen in het
ziekenhuis. De aanvraag zorgverzekering loopt nog en het ziekenhuis ziet dat men niet
verzekerd is. Na veel overleg met ziekenhuis, ziektekostenverzekeraar en COA komt het
uiteindelijk goed en gaat CZ met terugwerkende kracht de kosten vergoeden.
Enkele weken later wordt het gezin afgesloten van gas en elektra. Een vreemde situatie
omdat men gewoon het voorschot betaalt. Na veel uitzoekwerk blijkt dat in hun contract
een verkeerd adres is geplaatst bij de aanvraag. Een menselijke fout met grote gevolgen.
Het gezin zit van dinsdag tot vrijdag in de winterse kou zonder gas en elektriciteit, het
jongste meisje van 1,5 jaar nog herstellende van haar brandwond. Financiën voor
heraansluiting hebben ze niet. Toeslagen ontbreken nog omdat men in de opstartfase zit.
Er ontstaat een gevaarlijke situatie omdat men in de nacht in het donker naar beneden
moet voor een toiletbezoek met de kinderen. Een snelle oplossing lijkt er niet, ook wij
hebben het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden.
Gelukkig zijn er buren die de situatie niet meer kunnen aanzien. Zij helpen om een lamp
via hun stroomvoorziening binnen te plaatsen. De voedselbank levert een noodpakket
omdat alles in de koelkast en vriezer bedorven is. Wij betalen de heraansluiting ter plaatse
als gelukkig na 4 dagen een monteur langs kan komen voor heraansluiting.
Fijn dat iedereen weer met een gerust hart slapen. En om te zien dat de kleine kinderen,
fris gewassen in hun pyjama, genietend van wat lekkers uit het voedselpakket van de
voedselbank, met hun rug tegen de verwarming gaan zitten om kenbaar te maken dat het
weer goed komt. Rest nog een compliment voor Enexis die een gedeelte van het te betalen
bedrag kwijtschold.
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Ter illustratie: 'littekens'
Een nieuwe statushouder volgt een traject bij de nierfalenpolikliniek van het ziekenhuis.
Deze man heeft 20 jaar van zijn leven in een gevangenis gezeten. Hij kan door dit alles niet
zelfstandig zijn zaken regelen en een zelfstandig leven op bouwen. Dit komt in allerlei
vormen terug. Hij heeft weinig vertrouwen in instanties en de mensen om hem heen, maar
laat zich aan de andere kant ook gemakkelijk misbruiken door anderen.
Wij hebben contact met huisarts, ziekenhuis en maatschappelijk werk om alles af te
stemmen. Ook is er aandacht voor zijn sociale contacten. Er is verbinding gelegd met Den
Hoof en hij gaat hier met veel plezier naar toe.
Inmiddels is er een vertrouwensband tussen hem en de coördinator vluchtelingenwerk.
Langzaamaan breiden we de contacten verder uit met andere vrijwilligers en gaat hij meer
zelfstandig zijn eigen weg. We zien hem groeien en weer vertrouwen krijgen in zijn leven.
Op school gaat het niet goed, zijn gedrag is te storend. Hij heeft nooit geleerd om zich aan
te passen, maar om te overleven en ziet zijn waarheid als de enige juiste. Hij moet stoppen.
Ook in een volgend traject in een kleine groep lukt het hem niet. Als politiek journalist
heeft hij een uitgesproken mening over wat er gebeurde in zijn land. Vandaar ook zijn
gevangenschap 20 jaar lang. Zijn houding komt soms wat beangstigend over.
Zijn nieren gaan zoals verwacht achteruit. Hij zal in het nieuwe jaar gaan starten met drie
maal per week dialyseren. Hij hoopt hiermee op verlenging van zijn vrije leven nu.
Natuurlijk had hij dat anders voor zich gezien. Met deze vooruitzichten hopen we op een
medische ontheffing voor de inburgeringsplicht.
Hij heeft kennis gemaakt met de sociaal makelaar Budel. We gaan gezamenlijk optrekken
in deze casus en proberen zo zijn netwerk wat uit te breiden.
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Doelgroep
Trends en signalen

Lastig op te lossen
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
corrigeerwerk. Er volgen bezwaarschriften, er zijn weer structureel tekorten aan inkomsten en
problemen stapelen zich op.
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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 lagen om met de fiets te
bereiken en al helemaal niet als mensen ziek waren. Ons advies was dan: ga in quarantaine tot
het gehele gezin klachtenvrij is. Statushouders waren ook niet altijd voldoende op de hoogte
omdat ze het nieuws niet volgen. Ze kijken vaak alleen naar tv uit eigen land.
Elke volwassen inwoner heeft afgelopen
jaar een uitnodiging ontvangen voor een
coronavaccinatie. 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. Mensen
wilden graag naar een vaccinatielocatie zo
dichtbij mogelijk om op de kosten van
vervoer te besparen.

Ter Apel en AZC’s luidden noodklok
Voorheen konden nareizigers een afspraak maken voor registratie. Door de overbelasting is dit
niet meer mogelijk. Men moet aansluiten in de rij. Daarnaast laten BSN's lang op zich wachten.
Hierdoor kunnen we personen niet inschrijven bij de gemeente. Mensen kunnen al wel op
basis van een logeerregeling bij de echtgenoot verblijven als de woning hier geschikt voor is.
Dit gebeurt veelvuldig omdat men zich niet veilig voelt in het AZC. Maar mensen moeten zich
dan wel wekelijks melden bij het AZC om leefgeld te ontvangen en verzekerd te zijn voor
ziektekosten.
Ook al waarschuwen we duidelijk vooraf, toch zien we vaak dat dit niet gebeurt omdat dit toch
niet duidelijk is. Het gevolg is dat er te weinig geld is en mensen niet verzekerd zijn voor
ziektekosten. Ook weet men niet wanneer een verblijfsvergunning klaarligt of er iets in de
aanvraag niet goed is gegaan, omdat dit niet wordt gecommuniceerd. Hierdoor laten
verblijfsvergunningen onnodig lang op zich wachten. Men verwacht dat wij alles kunnen
regelen zonder te beseffen dat Nederland een land is van regels en wetten. Ze verwachten dat
hier alles voor ze geregeld wordt en alles mogelijk is, daar hebben ze immers veel geld voor
betaald aan de mensensmokkelaars. Verwachtingen en realiteit liggen zeer ver uit elkaar.
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Inzet oud-statushouders
Een positieve ontwikkeling is dat er oud-statushouders ons komen helpen. Veelal vrouwen die
graag anderen willen helpen. Deze maatschappelijke betrokkenheid geeft hen positieve
energie. Ze ervaren waardering en krijgen het gevoel ergens bij te horen. Deze personen zetten
hun ervaringsdeskundigheid in, weten wat ze zelf hebben ervaren en waar de knelpunten
liggen. Als je dit hoort van een landgenoot komt het duidelijker binnen. Bovendien ontstaat er
een mooie mix in de groep vrijwilligers. Een positieve ontwikkeling waar we zeker op verder
bouwen.
Een grote wens is om deze personen een kans te geven. Niet snoep inpakken bij Werk.com
maar hulpverlenen in onze gemeente. Niet alleen voor vluchtelingenwerk maar ook voor de
gehele gemeenschap en andere professionals, al is het met behoud van uitkering. We kunnen
niet zonder deze personen die nu opstaan, zij zijn zeer waardevol. Een mooie gedachte om een
zo’n complex jaar mee af te sluiten.
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Mantelzorgondersteuning
Dit jaar is er een nieuwe mantelzorgondersteuner bij het steunpunt begonnen. De
overdracht heeft plaatsgevonden en de nieuwe mantelzorgondersteuner is gestart met
inwerken. Gelukkig is zij al goed op de hoogte van het lokale netwerk. Ze heeft vooral veel
tijd gestoken in kennis maken met en goed vindbaar zijn voor de individuele
mantelzorgers. Daarnaast had ook het Steunpunt het hele jaar natuurlijk nog te maken
met de Corona-maatregelen, die de werkzaamheden beperkten en vroegen om vooral dat te
doen wat wel mogelijk was.

Lokale inbedding en netwerken
De mantelzorgondersteuner neemt deel aan diverse werkgroepen en is onderdeel van
verschillende netwerkoverleggen in de gemeente. De nieuwe ondersteuner was al bekend met
de meeste van deze netwerken en heeft de afgelopen tijd zich daar in haar nieuwe rol
voorgesteld. Helaas kost dit door alle belemmeringen i.v.m. de Corona-maatregelen wel meer
tijd dan gewenst.

Scholing en training mantelzorgers
Ook dit jaar hebben door alle Corona-maatregelen cursussen en trainingen weer niet plaats
kunnen vinden zoals het Steunpunt Mantelzorg graag zou zien. Wel is er gewerkt aan en met
lezingen in aangepaste vormen. We hebben geïnvesteerd in het geven van webinars. We
hebben er drie gegeven in samenwerking met collega’s in Heeze-Leende en de Kempen, te
weten het webinar Levenstestament, Bewind voering, Mentorschap en Curatele en een digitale
lezing van de Nederlandse Vereniging Vrijwillige Euthanasie. Het voordeel hiervan is dat in de
toekomst trainingen en scholingen wellicht ook hybride gegeven kunnen worden, zowel fysiek
als thuis te volgen. Mantelzorgers die niet van huis kunnen, juist door het feit dat zij
mantelzorger zijn, kunnen deze dan toch volgen.

Publiciteit en PR
Ook dit jaar is in publicaties (nieuwsbrief, mail) weer informatie aan mantelzorgers gegeven.
Deze informatie ging vooral over Corona-maatregelen (zoals bijv. avondklok en mantelzorger
zijn) en de webinars. Ook heeft de nieuwe mantelzorgondersteuner zich voorgesteld.
Daarnaast heeft het Steunpunt een bijdrage geleverd aan de zorgspecial van het HAC dit
voorjaar.
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Waarderingactiviteiten
Voor het uitvoeren van de waarderingsactiviteit heeft onze nieuwe mantelzorgondersteuner
het mantelzorgersbestand up-to-date gebracht. Zij heeft contact opgenomen met alle
geregistreerde mantelzorgers om kennis te maken en zichzelf voor te stellen en hiermee dus
een goed beeld gekregen van wie op dit moment nog daadwerkelijk mantelzorger is.
Op 10 november was de Dag van de Mantelzorger. Deze heeft in de Borgh plaatsgevonden en in
het teken gestaan van ontspanning en ontmoeting. Er zijn diverse workshops gegeven en we
hebben gezorgd voor een hapje en een drankje. Tijdens de dag van de Mantelzorger waren 46
mantelzorgers aanwezig.
Tijdens deze dag en tijdens individuele gesprekken met mantelzorgers is geïnventariseerd wat
de behoefte van mantelzorgers is rondom de waardering. Dit om de gemeentelijke
waarderingsactiviteit aan het eind van het jaar vorm te geven op een manier die past bij de
mantelzorgers in de gemeente. Uit deze gesprekken kwam dat er twee jaar geleden al een
behoeftepeiling is uitgevoerd en dat de mantelzorgers blij zijn met VVV-bonnen. Ze zouden ook
openstaan voor een waardebon van lokale ondernemers. De gemeentelijke waardering gaat in
januari 2022 plaatsvinden.

Vervangende zorg - respijt
Het overzicht vervangende zorg is vorig jaar aangevuld en op de website geplaatst. Natuurlijk
wordt deze ook dit jaar up-to-date gehouden.

Cijfers 2021

286

3

Mantelzorgers

Traininging

Peildatum 25-12-2021

Webinars: 3

320

73

PR vrijwilligerswerk

ondersteuningsvragen

Nieuwsbrieven: 2
Zorgspecial HAC

Informatie/advies: 286
Ondersteuning: 34
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“ Het is niet altijd makkelijk om alle zorg goed

te regelen en genoeg tijd voor mezelf te
houden en mijn hobbies. Maar mijn vrouw en
ik hebben onze weg gevonden. Af en toe
trekken we aan de bel als het niet meer gaat.
Dat geeft lucht. Dan genieten we weer enorm
van onze zoon. Eén glimlach
en mijn hart lacht mee!

“

Jaarverslag 2021

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.

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! Middels de
presentiebenadering en theorieën van community development bouwen jongerenwerkers een
duurzame en professionele relatie op met jongeren. Verandering vindt pas plaats als er sprake
is van een zorgvuldig opgebouwde basis van vertrouwen. Vanwege deze brede en
laagdrempelige functie neemt het jongerenwerk een speciale plaats in binnen de keten van
zorg en welzijn.

Doelgroep
Het jongerenwerk richt zich in principe op alle jongeren tussen de 10 en 24 jaar. Sociaalculturele activiteiten die we organiseren zijn toegankelijk voor iedereen. We stimuleren
jongeren hun identiteit te ontdekken, hun talenten te ontplooien en deze in te zetten voor de
gehele samenleving. Maar ondertussen zijn we extra alert op signalen van kwetsbaarheid
welke veroorzaakt kunnen zijn door een beperking van de jongere zelf en/of een bedreiging
van buitenaf. Aan hen besteden we meer tijd en aandacht door speciale trainingen, workshops
en coaching.

Effect
Het jongerenwerk heeft zeker op de lange termijn een preventief effect, hoe moeilijk dit ook
aantoonbaar is. Als we in een vroeg stadium het afglijden of ontsporen van tieners kunnen
bijsturen, is de kans op zware hulpverlening of strafrecht kleiner. Alleen in verbinding met het
onderwijs, zorg en politie zijn grote effecten te bereiken en dat doen we goed.
Het verslag heeft de volgende indeling waarbij alle facetten van het werk aan bod komen.
Soms is het lastig om te splitsen omdat al ons werk in verbinding staat met elkaar.
1. Accommodatiegebonden werk
2.Ambulant werk
3. Coaching
4. Maatschappelijke vorming
5. Netwerken
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Doelgroep
Accommodatiegebonden jongerenwerk
Bij de accommodaties ligt de focus op het aanspreken en ontwikkelen van identiteit en
talenten. Jongeren in hun kracht zetten en talentontwikkeling stimuleren is altijd een
belangrijk onderdeel geweest van het jongerenwerk. Jongeren helpen ontdekken wie ze zijn en
waar ze goed in (willen) zijn maakt daar integraal deel van uit. Accommodaties zijn een
laagdrempelige ingang die ervoor zorgen dat jongeren geïnspireerd raken en zo gestimuleerd
worden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Fondswerving De Jongerencampus
Eind 2019 heeft het jongerenwerk de sleutel gekregen van De Jongerencampus Cranendonck.
De afgelopen twee jaar hebben, naast het (her-)opstarten van activiteiten, vooral in het teken
gestaan van het realiseren van de inrichting. In lijn met de inrichting verloopt de fondswerving. Er zijn ongeveer 25 fondsen aangeschreven, waarvan er negen een toezegging hebben
gedaan voor een totaalbedrag van € 48.000,-. Dit is inclusief een gift van de Werkgroep
Senioren en Computers en de Kiwanis in het kader van de ondernemer van het jaar verkiezing.
In 2021 is het jongerenwerk aan de slag geweest met de verantwoording naar de fondsen. Zo is
er een promotievideo gemaakt, welke naar alle fondsen en partners gestuurd is om inzichtelijk
te maken wat er met hun bijdragen gebeurd is. Daarnaast hebben we diverse (financiële)
verantwoordingsdocumenten geschreven.

De Jongerencampus in beeld
We hebben hard gewerkt aan een promotievideo om De Jongerencampus en haar
mogelijkheden beter in beeld te brengen bij de inwoners van Cranendonck. Aan deze video
werkten ruim 20 lokale jongeren mee! Op 21 juli 2021 is deze promotievideo in première
gegaan op onze sociale media en in De Jongerencampus onder toeziend oog van wethouder
Lemmen.
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Activiteiten tijdens de pandemie
De openstelling van De Jongerencampus baseerden we op de wisselende coronamaatregelen
en het advies van Sociaal Werk Nederland. Dat deden we in samenspraak met de gemeente.
We streefden er telkens naar om voor kwetsbare jongeren zo toegankelijk mogelijk te blijven,
zij het met passende veiligheidsmaatregelen. Denk aan het gebruik van mondkapjes, afstand
houden, handen wassen en een bezoekersregistratie. Binnen de mogelijkheden bleven we
flexibel en organiseerden we samen met de doelgroep en vrijwilligers passende activiteiten.
Dit zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen de coronamaatregelen, overleg daarover, het
schrijven van daarbij horende protocollen en het houden aan de door de overheid bepaalde
richtlijnen zijn dingen die in 2021 extra bij ons werk kwamen kijken.
Zie bijlage I voor een overzicht van alle activiteiten in en rondom De Jongerencampus.

Doorontwikkeling en onderhoud
Het jongerenwerk is doorlopend bezig met de doorontwikkeling van De Jongerencampus en
het onderhouden van het gebouw, de inboedel en aanwezige faciliteiten. Naast praktische
zaken als meubilair, alarm, toegankelijkheid, uitstraling, e.d. wordt er ook met partners
nagedacht over “de campus-gedachte”. Daarin wordt uitgewerkt wat De Jongerencampus
samen met partners als de gemeente en het BRAVO! College als geheel wil uitstralen en
bereiken.

JC De Harlekyn
In de eerste helft van 2021 hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden in JC De Harlekyn.
Hier gold toen een maximaal aantal van 10 bezoekers per activiteit. Het organiseren van
activiteiten in JC De Harlekyn werd gewaardeerd door de inwoners van Maarheeze. Er was
vooral onder ouders veel vraag naar activiteiten voor hun kinderen. De daadwerkelijke
opkomst viel doorgaans tegen. Het jongerenwerk is hierin zoekende naar een goede balans.
Niet alleen het organiseren en aanbieden van activiteiten, maar hierin ook initiatief en
zelfsturing van de inwoners van Maarheeze verwachten. Een ontwikkeling van aanbodgericht
jongerenwerk naar jongerenopbouwwerk.
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Ambulant jongerenwerk
Dit onderdeel van het jongerenwerk heeft zich de laatste jaren gekenmerkt als straatwerk.
Onze jongerenwerkers waren veelvuldig in contact met jongeren op ontmoetingsplekken in de
openbare ruimte. Dit jaar zagen we landelijk, maar zeker ook lokaal, een beweging naar online
jongerenwerk. Onze jongerenwerkers gingen hierin mee en bereikten jongeren in sterke mate
online. Daarbij stond dit jaar het motto “van actief naar interactief op sociale media” centraal.
Zo deelden we zinvolle informatie met jongeren, zijn we met ze in gesprek gegaan en
signaleerden we trends en ontwikkelingen. Dit resulteerde ook in offline contacten waarbij
jongeren deelnamen aan activiteiten of coachingtrajecten.

Coronarestricties
In 2021 stelde de overheid sterke restricties aan het ontmoeten van elkaar, ook in openbare
ruimten. Het aantal jongeren dat elkaar ontmoette op straat is daardoor ook sterk afgenomen.
Toen de coronamaatregelen versoepelden en het weer beter werd zagen we ook meer jongeren
op straat. Toch lijkt het in aantallen niet op wat we andere jaren zien. Het jongerenwerk is in
passende mate op straat geweest om in contact te blijven met de doelgroep. Van daaruit zijn
signalen opgevangen, analyses gemaakt en, waar nodig, gedeeld met het netwerk. Denk
daarbij o.a. aan contactambtenaren bij de gemeente, de wijkagent, scholen en leden van het
Sociaal Team. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat de doorontwikkeling van het online
jongerenwerk extra belangrijk werd.

Andere vormen van presentwerken
Bovenstaande situatie betekende niet dat er geen contact meer was met jongeren, in
tegendeel! Het jongerenwerk is jongeren blijven ontmoeten, zowel offline als online.
Offline zagen we jongeren vooral in het BRAVO! College, het basisonderwijs en in De
Jongerencampus. Binnen de kaders van de maatregelen hebben we binnen én buiten De
Jongerencampus activiteiten georganiseerd. Soms met een educatief thema, maar meestal
gericht op ontmoeting en aandacht voor elkaar.
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geweest over de aanpak en ieders rol bij deze
signalen.
We hebben veel tijd geïnvesteerd in de activiteiten voortkomend uit het subsidieprogramma
Naast onze fysieke aanwezigheid op straat, zijn
Jeugd aan Zet. Daarbij hebben we kinderen en jongeren van alle basisscholen en het
we ook in de digitale wereld actief geweest.
voortgezet onderwijs gezien. De afsluitende activiteit richtte zich op alle jongeren die niet
Zo zijn er online diverse activiteiten uitgezet:
binnen deze schoolse kaders in Cranendonck vielen.
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speurtochten door Valkenswaard. We hebben
Onze
onlineen
activiteiten
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magazine
‘VIER(us)’
naar alle leerlingen
hun in bepaalde wijken te verminderen. Het
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is niet om(en
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op sociale media”. Net als de rest van de wereld heeft ook het jongerenwerk in Cranendonck
ouders)
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Were
Di verstuurd.
welbevinden
van
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een groot deel van haar contacten online gehad. Via verschillende sociale mediakanalen
van overlastsituaties op straat. Het jongerenwerk gaat op deze plekken gesprekken aan met
verspreiden we breed informatie. Bijvoorbeeld over corona en de dingen die wél doorgingen in
de jongeren, die zich daar eventueel bevinden. We werken met name preventief en sluiten zo
De Jongerencampus. Dat deden we via Instagram voor jongeren en via Facebook voor de
aan bij de leefwereld van jongeren en bouwen aan een vertrouwensrelatie door in hun ‘eigen
volwassen schil om de jongeren van Cranendonck heen. Persoonlijke contacten verliepen via
omgeving’ laagdrempelig contacten te onderhouden. We signaleren, ondersteunen, kunnen
WhatsApp en direct messages op Instagram en Facebook. Ook gebruikten we middelen als
sturen, faciliteren en begeleiden daar waar jongeren aangeven behoefte aan te hebben. Daar
Skype, Teams, Zoom en onze eigen videobeldienst.
waar nodig interveniëren we bij overlastsituaties.
De jongerenwerkers volgden dit jaar ook een training online jongerenwerk en werken Cordaad
breed aan een gezamenlijke online werkwijze.
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aan bij de leefwereld van jongeren en bouwen aan een vertrouwensrelatie door in hun ‘eigen
omgeving’ laagdrempelig contacten te onderhouden. We signaleren, ondersteunen, kunnen
sturen, faciliteren en begeleiden daar waar jongeren aangeven behoefte aan te hebben. Daar
Behoeftepeiling
samenwerking verenigingen
waar nodig interveniëren we bij overlastsituaties.
Samen met de sportconsulent van de gemeente is gestart met een inventarisatie bij het
verenigingsleven. Het jongerenwerk wilde onderzoeken hoe het gesteld was met de bekendheid
van de sportconsulenten en jongerenwerkers binnen het verenigingsleven. Daarnaast wilden
we graag weten welke vragen/behoeften verenigingen hadden richting de sportconsulenten en
jongerenwerkers. Heeze-Leende en Valkenswaard hadden dezelfde wens, daarom hebben we de
behoeftepeiling A2-breed uitgezet. De respons was echter dusdanig minimaal dat er besloten
is geen vervolg aan te geven.

Op 30 maart is burgemeester van Kessel bij
ons aanwezig geweest om met een aantal
jongeren te praten over hoe het met hen
gaat en over hoe zij de coronatijd ervaren.
Het was een fijn en goed gesprek!
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Perspectief
Aan het einde van de eerste helft van dit jaar ontstond er veel meer ruimte. Jongeren gingen
weer naar school en namen deel aan het verenigingsleven. Er ontstond weer perspectief!
Het jongerenwerk heeft in samenwerking met de gemeente extra ingezet met het subsidieprogramma “Perspectief voor de Jeugd”. Daarover meer in het hoofdstuk Maatschappelijke
vorming, pagina 36.

Jongeren op Straat overleg (JoS)
Met het ontstaan van de ruimte zagen we ook weer wat meer jongeren op straat. In
samenwerking met gemeente en politie is het Jongeren op Straat (JoS) overleg weer nieuw
leven ingeblazen. In deze driehoek worden signalen, trends en ontwikkelingen gedeeld
rondom (groepen) jongeren op straat. Ook worden visies en aanpak gedeeld en waar mogelijk
op elkaar afgestemd. Na wat turbulente jaren achter ons, verloopt dit overleg en bijbehorende
samenwerking inmiddels erg prettig.

Conclusie
Een roerige tijd die gevraagd heeft om anders denken. Door de flexibiliteit van het
jongerenwerk zijn we in staat geweest om present te blijven in de leefwereld van jongeren en
van daaruit te signaleren, analyseren en acteren waar nodig.

Doelgroep
Coaching
In 2021 zijn 24 jongeren individueel ondersteund. In 2020 waren dat er 13. Dit is een enorme
stijging waardoor coaching dit jaar een groter deel van de werkzaamheden besloeg. Hoewel
niet aantoonbaar zou de coronapandemie hier een verklaring voor kunnen zijn.
Door middel van individuele ondersteuning helpen we jongeren positieve verandering(en) in
hun leven te brengen. Denk hierbij aan het opbouwen van sociale contacten,
vrijetijdsbesteding, dingen die spelen in de thuissituatie of middelengebruik.
Waar nodig zijn jongeren doorverwezen naar collega’s van het Sociaal Team of heeft het
jongerenwerk juist casuïstiek opgepakt na doorverwijzing vanuit het Sociaal Team.
We merken dat steeds meer partners onze jongerenwerkers weten te vinden wat betreft het
doorverwijzen van jongeren voor een coachingstraject. Denk hierbij aan het Bravo! College, de
huisartsen en de praktijkondersteuners. Daarnaast starten coachingstrajecten ook vanuit
reguliere contacten met jongeren zoals het ambulante werk of accommodatiegebonden werk.
Ook komt het regelmatig voor dat we coachende gesprekken voeren tijdens contacten met
jongeren die voortkomen uit andere diensten.
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De jongerenwerkers hechten er veel waarde aan dat jongeren zelf gemotiveerd zijn deel te
nemen aan een coachingstraject. We blijven dit bij partners en ouders benadrukken. De
jongerenwerkers merken nog te vaak dat jongeren aangeven dat ze contact op “moeten”
nemen, terwijl ze daar zelf geen intrinsieke motivatie voor hebben. Dit resulteert vaak in
afspraken waar jongeren niet op komen dagen. Dat kost het jongerenwerk veel tijd, levert
nauwelijks resultaat op en geeft deze jongeren een verkeerd beeld van het jongerenwerk.

Ondersteuning leefgebieden
Bij alle coachingstrajecten speelt de ondersteuning zich af op meer dan één leefgebied. Onze
jongerenwerkers hebben de volgende leefgebieden ondersteund:
Zinvolle besteding van de vrije tijd
Familie/thuissituatie
(Huiselijk) geweld
Middelengebruik
Piekeren
Toekomstbeeld en keuzes maken
School/stage
Groepsdruk

Weerbaarheid
Gedrag
Sociale contacten/relaties
Eenzaamheid
Financiën
Zelfstandig wonen
Sport/gezondheid
Ondernemen

Ook contact na coaching
Het is soms onduidelijk wanneer een traject formeel is afgesloten. Na intensief contact met
het jongerenwerk, wordt grote vooruitgang gesignaleerd en neemt de coachingsbehoefte af. De
(vertrouwens)relatie tussen jongere en jongerenwerker daarentegen is na een coaching traject
vaak erg sterk. Jongeren blijven daardoor in contact met het jongerenwerk. We zien jongeren
dan bijvoorbeeld terug in De Jongerencampus, online, op straat of bij activiteiten. Zo houden
jongerenwerkers een vinger aan de pols. Hierdoor wordt een situatie gecreëerd waarbij zowel
jongeren als jongerenwerkers snel het contact kunnen intensiveren als ze merken dat dit
nodig is.
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zie bijlage II, pagina 40!
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Doelgroep
Netwerken
Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn staat sterk in de lokale samenleving én maatschappij.
“It takes a village to raise a child” gaat hier zeker op. Om dat te bewerkstelligen kunnen we
niet zonder ons formele en informele netwerk.
Kennen en gekend worden is belangrijk. Dat zorgt voor vertrouwen. Korte lijnen maken dat snel
handelen en verbindingen maken mogelijk is. Het jongerenwerk participeert daarvoor in
diverse formele overlegstructuren en onderhoudt contacten met sleutelfiguren in de
samenleving.
Het onderhouden van informele contacten gebeurt doorlopend. Tijdens het ambulant werk in
de wijken of bij activiteiten bijvoorbeeld. Ook online onderhouden we ons netwerk door te
delen waar we mee bezig zijn en interesse te tonen voor de mensen en hun bezigheden om ons
heen. “Van actief naar interactief op sociale media” is niet voor niets een van onze
speerpunten dit jaar.
Om het jongerenwerk heen zijn erg veel overlegstructuren, werkgroepen en
samenwerkingsverbanden. We kunnen niet zonder ze, maar ze vragen ook erg veel tijd. Dat
gaat ten koste van ons present zijn en aandacht hebben voor onze doelgroep. Daarom wegen
we continue de relevantie voor onze doelen af binnen de kaders en stappen we uit bepaalde
structuren als deze niet voldoende aansluiten of teveel tijd in beslag nemen.
We hebben de belangrijkste formele overlegstructuren van afgelopen half jaar benoemd in
clusters met het doel en de frequentie. Zie bijlage III, pagina 43.
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Bijlage I:
activiteiten in accomodaties
Studio Multimediaruimte
Dit jaar is er in de muziekstudio van De Jongerencampus ook weer hard gewerkt. Jongeren
hebben, binnen de maatregelen, gewerkt aan hun talenten rondom muziek. Ook zijn diverse
jongeren uit coachingstrajecten aan de slag gegaan in de muziekstudio met ondersteuning
van een vrijwilliger. Dit heeft o.a. geresulteerd in de muziek voor de promotievideo van De
Jongerencampus en een aantal nummers van lokale rappers waarvan enkelen met videoclip.

Huiswerk/Ruimte voor online lessen
De Jongerencampus is in 2021 diverse malen opengesteld voor jongeren om hun online lessen
te volgen of hun huiswerk te maken. Er werd de mogelijkheid geboden om in een rustige
ruimte, zonder afleiding, huiswerk te maken. Leren gaat het beste als hier mentaal ook ruimte
voor is en dus werd hier extra aandacht aan besteed door jongeren de ruimte te bieden hun
hoofd leeg te maken. Soms werd dit gedaan door middel van een gesprek met een
jongerenwerker en soms werd er een spelletje gespeeld of buiten gevoetbald. Ongeveer 10
jongeren hebben hier in de eerste helft van het jaar gebruik van gemaakt. Nadat de scholen
weer volledig opengesteld werden, is deze oplossing niet meer actief gepromoot. Toch maken
jongeren hier nog regelmatig gebruik van.

Freerunning lessen van Minded Motion
In het eerste half jaar van 2021 werden binnensportaccommodaties gesloten. Freerunvereniging Minded Motion heeft de vraag aan het jongerenwerk gesteld om weer gebruik te
mogen maken van het buitenterrein van het Bravo! College. De vereniging kreeg hierop, net
zoals in 2020, toegang tot het buitenterrein en hun lessen konden doorgang vinden.

Fortnite Toernooi
Vrijwilligers en doelgroep van De Jongerencampus wilden graag een Fortnite toernooi
organiseren. Het jongerenwerk heeft hen hierin ondersteund. De uitvoering heeft plaats
gevonden in de tweede helft van het jaar. Hierbij is extra aandacht gegaan naar het signaleren
van trends en ondersteuning van ouders. De activiteit was druk gezocht. Dat leverde een
enthousiaste organisatie en veel contacten met nieuwe jongeren en hun ouders op.

Inloop in De Jongerencampus
Wanneer de coronamaatregelen het toelaten organiseert het jongerenwerk activiteiten op
woensdagmiddag voor jongeren van 10 t/m 13 jaar en woensdagavond voor jongeren van 14
jaar en ouder. Deze momenten worden goed bezocht. Zelfs in coronatijd heeft het
jongerenwerk veel nieuwe jongeren ontmoet. De avonden worden niet alleen ingezet voor
ontspanning en ontmoeting. Er komen ook werkgroepen samen en er worden coachingsgesprekken gevoerd.Tijdens deze momenten ontstaan er ook hulpvragen en worden er
signalen opgepakt. Met de middelen aanwezig in De Jongerencampus wordt veel gestimuleerd
in de richting van identiteit- en talentontwikkeling.
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Inloopmomenten Harlekyn Maarheeze
De maandelijkse inloopmomenten in de Harlekyn hebben in dit jaar een aantal keer
plaatsgevonden. Afhankelijk van de activiteit die gepland stond bezochten tussen de 4 en 10
jongeren de activiteit. Naast dat de inloopmomenten in Maarheeze, net als de
inloopmomenten in Budel van meerwaarde zijn voor het laagdrempelig ontmoeten, het
signaleren en het stimuleren van talentontwikkeling, heeft het ook meerwaarde voor de
bekendheid van de Harlekyn onder de jeugd. Het is een plek die voor veel bewoners in
Maarheeze veel betekent. De jeugd kan doorstromen en in de toekomst wellicht aansluiten bij
het bestuur van de Harlekyn.

Samenwerking AZC/Het Kwadrant
In samenwerking met de middelbare school op het AZC Budel zijn een aantal leerlingen
langsgekomen in De Jongerencampus. Om kennis te maken met het gebouw, het jongerenwerk
maar ook zeker met andere, lokale jongeren. Terugkijkend leek deze behoefte vooral te liggen
bij de volwassen begeleiders van deze jongeren. Jongeren blijken een ruim sociaal netwerk te
hebben binnen hun eigen culturele kringen en hebben geen behoefte om dat uit te breiden.

Medegebruik De Jongerencampus
Diverse partijen maakten in 2021 gebruik van De Jongerencampus, of hebben geïnformeerd
naar de mogelijkheden. Denk aan:
De vrouwentaalgroep van Cordaad Welzijn
Het BRAVO! College voor theaterlessen en de Kick-off van het nieuwe schooljaar
De gemeente
Basisschool De Boogurt
Jongeren o.l.v. vrijwilligers in de muziekstudio
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Bijlage II:
activiteiten maatschappelijke vorming
Jeugd aan Zet
Subsidieprogramma Jeugd aan Zet maakte activiteiten mogelijk. De gemeente heeft sportieve
activiteiten georganiseerd i.s.m. stichting “Pest mij maar”, welke uitgevoerd werden tijdens de
gymlessen van school. Ook was er een afsluitende activiteit op het sportpark in Maarheeze.
Totaal werden zo`n 700 kinderen/jongeren bereikt. Het jongerenwerk heeft mee gedacht over
de organisatie en is aanwezig geweest bij nagenoeg alle activiteiten. Door de aanwezigheid
van het jongerenwerk ontstaat lokale borging door wederzijdse herkenbaarheid. Ook werd een
extra handreiking gedaan aan jongeren die pesten of gepest worden.

Perspectief voor De Jeugd
De gemeente Cranendonck heeft subsidieprogramma Perspectief voor de Jeugd geïnitieerd.
Dit programma creëert mogelijkheden voor jongeren die zelf vorm willen geven aan hun
leefomgeving en hun talenten willen ontwikkelen. Zo worden de maatschappelijke effecten
van corona bestreden. Het jongerenwerk ondersteunt een werkgroep die gebruik maakt van
deze subsidiemogelijkheid. De werkgroep heeft als doel te komen tot realisatie van een
Calisthenicspark in Cranendonck. Dit proces heeft dit jaar erg veel inzet gevraagd van de
jongerenwerkers.

Ondersteuning werkgroep Calisthenicspark
Er bleek onder diverse (groepen) jongeren behoefte aan een calisthenicspark in Cranendonck.
Deze behoefte is in Coronatijd sterker geworden toen sportscholen dicht gingen. Het
jongerenwerk heeft deze jongeren samengebracht en ondersteunt hen in het proces om te
komen tot realisatie. Een van de subsidiemogelijkheden waar de werkgroep gebruik van
maakt is het hierboven omschreven “Perspectief voor de Jeugd”.
Ondanks de vroegtijdige inzet om het proces en de samenwerking met de gemeente in goede
banen te leiden, blijkt het proces van burgerinitiatief moeizaam. Dit deed geregeld afbreuk aan
de motivatie van de betrokken jongeren. Inmiddels is het grootste deel van de financiële
middelen gerealiseerd, zijn er omgevingsdialogen gevoerd en presentaties gehouden. Er is een
plan voorgelegd aan de gemeente. De werkgroep wacht in spanning af op de reactie daarop en
kan niet wachten om over te gaan tot realisatie. Het verdient aandacht om met elkaar
(gemeente, partners en jongerenwerk) na te denken over hoe we burgerparticipatieprocessen
al dan niet faciliteren.

Inspector Gadget
Onze jongerenwerkers merkten hoezeer jongeren zich verveelden begin van het jaar door alle
beperkende coronamaatregelingen. Vanuit deze signalen hebben we samen met jongeren
nagedacht over wat er wel kan. Het resultaat was een on- en offline speurtocht waar jongeren
alleen, in tweetallen of met hun gezin aan deel konden nemen. Dit zorgde voor een uitdagend
tijdverdrijf waardoor jongeren ook nog regelmatig buitenshuis in de buitenlucht kwamen.
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Breakdancelessen
Een van de ontdekte talenten in De Jongerencampus betreft Breakdance. Al eerder werden er
door jongeren lessen verzorgd voor het BRAVO! College. Momenteel ondersteunt het
jongerenwerk een jongere die breakdanceworkshops op locatie wil geven en breakdancelessen
wil gaan verzorgen in De Jongerencampus. Hiermee worden de talenten ontwikkeld van de
initiatiefnemer, wordt het aanbod van De Jongerencampus vergroot en komen jongeren uit
Cranendonck in de gelegenheid te ontdekken of ze breakdance leuk vinden.

Jeugd & Politiek dag
Op 10 en 11 mei vond de Jeugd & Politiek dag plaats. De organisatie van het Jeugd & Politiek
project werd bemoeilijkt door de onvoorspelbaarheid van de coronamaatregelen. Op wens van
de gemeente is het project toch, in herziene vorm, uitgevoerd. Deze dag, georganiseerd door
het jongerenwerk i.s.m. het BRAVO! College en de gemeente Cranendonck heeft als doel jeugd
en politiek dichter bij elkaar te brengen. In kleine jeugd politieke partijen bedenken leerlingen
van het BRAVO! College een sociaal maatschappelijk project binnen een centraal thema. Dit
jaar was het thema “acceptatie”. Het winnende project mag elk jaar daadwerkelijk uitgevoerd
worden. Dit jaar was alles voor die uitvoering gepland. De dag voor de uitvoering heeft de
partner waar de uitvoering zou plaatsvinden door aangescherpte Coronamaatregelen moeten
besluiten om dit af te blazen. Randvoorwaarden vanuit school maakten dat het onmogelijk
was om de uitvoering dit jaar te realiseren.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor volgend jaar weer in volle gang.

Voorlichting en preventielessen
Door corona waren de mogelijkheden om extern voorlichtingen te verzorgen beperkt. Er is veel
geïnvesteerd in online voorlichting via sociale media. Wanneer de maatregelen het toelieten
kwamen ook de verzoeken voor voorlichting weer op gang. Het jongerenwerk investeert in coeigenaarschap en samenwerking als het gaat om agogische vraagstukken. Er zijn diverse
thema’s voorbereid met partners. We streven naar procesbegeleiding waarbij de uitvoering
plaatsvindt door de eigenaar van de situatie zelf. Het jongerenwerk kan daar onderdelen in
verzorgen. Een enkele keer heeft de uitvoering door omstandigheden niet plaats kunnen
vinden. Centraal stond dit jaar:
Culturele diversiteit - Bravo! College (nog niet uitgevoerd)
Social media - Gewoon thuis
Groepsdynamiek - Basisschool `t Lange Gastel
Kick-off schooljaar 21/22 - BRAVO! College

Magazine
In het begin van dit jaar verveelden jongeren zich suf door de beperkende coronamaatregelingen. Het jongerenwerk speelde hierop in met de realisatie en verspreiding van een
eigen magazine. Samen met jongeren werden relevante thema`s en artikelen uitgewerkt.
Naast het tegengaan van verveling droeg het magazine bij aan de bekendheid van het
jongerenwerk in Cranendonck.
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Inzet om Join us te realiseren
Het jongerenwerk ziet veel jongeren die kampen met (ernstige) eenzaamheid. Via diverse
kanalen bereiken signalen het jongerenwerk. Na inventarisatie en gesprekken met Sociaal
Team en Stichting Join Us wordt aan de gemeente het voorstel gedaan om de methodiek “Join
us” in te kopen. De gemeente heeft besloten hier geen geld voor vrij te willen maken. De
signalen bij het jongerenwerk blijven onverminderd bestaan. Juist in coronatijd blijkt
eenzaamheid onder jongeren een belangrijk thema.

Aanbod evenementenbureaus
Door de subsidiemogelijkheden leken evenementenbureau ’s de weg naar gemeenten en het
jongerenwerk massaal te vinden. Het ene aanbod en gesprek volgde het andere op. Ook leek er
in minstens een geval sprake te zijn van misleiding. Het jongerenwerk trok aan de bel en
informeerde de gemeente.

Extra aanbod carnavalsvakantie
In de carnavalsvakantie is er een extra activiteitenaanbod geweest in De Jongerencampus en
in de Harlekyn. Zo zijn er meerdere inloopmomenten georganiseerd in de Jongerencampus en
is er in de Harlekyn een muziekbingo georganiseerd. Daarnaast heeft een nieuwe editie van
Inspector Gadget plaatsgevonden in de carnavalsvakantie.

Ontwikkeling toolkit film
Vorig jaar is de korte film "Zicht" in première gegaan, ontwikkeld door het RIEC i.s.m. Cordaad
Welzijn. Deze film laat zien hoe dun de scheidingslijn is tussen de leefwereld van jongeren en
ondermijnende criminaliteit. Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn ontwikkelde in 2021 een
toolkit ter ondersteuning van deze korte film.

Pesten en overgang naar middelbaar onderwijs
Het jongerenwerk signaleerde in en rondom De Jongerencampus al enige tijd dat jongeren in
groep 8 op een basisschool doorlopend een verstoorde groepsdynamiek kende. Denk aan
pestgedrag en uitsluiting. Het jongerenwerk heeft pro-actief contact opgenomen met ouders
en de basisschool. Vervolgens is dit ook gemeld bij het BRAVO! College omdat deze leerlingen
daar middelbaar onderwijs zouden gaan volgen. Helaas zijn deze signalen, zelfs na
herhaaldelijk aandragen, door de scholen slechts beperkt opgepakt waardoor dit gedrag nu
nog steeds zichtbaar is bij deze leerlingen. We blijven hier aandacht voor vragen.

-42-

Jaarverslag 2021 - Bijlage III

Bijlage III: netwerken
Cluster gemeente Cranendonck
1.. Sociaal Teamoverleg
Doel: Afstemmen over overkoepelende zaken binnen het sociaal domein. Op de hoogte
blijven van eigen werksoort overstijgende ontwikkelingen.
Frequentie: 1x per maand
2. Doorontwikkeling Gebiedsgericht Werken en De Nieuwe Route (DNR)
Doel: Het doorontwikkelen van het Gebiedsgericht Werken en De Nieuwe Route om scherp te
krijgen hoe dit beter/vaker ingezet kan worden in Cranendonck.
Frequentie: wisselend.
3. Vangnetoverleg
Doel: Complexe en/of domein overstijgende en/of gemeente overstijgende casuïstiek
vroegtijdig bespreken en inschalen volgens de AVE-methode. Eind 2021 is tijdens een
evaluatiemoment in overleg besloten dat het jongerenwerk hier niet meer structureel aan zal
sluiten.
Frequentie: 1x per maand
4. Werkgroep eenzaamheid
Doel: Het bestrijden van eenzaamheid in de gemeente Cranendonck
Frequentie: Was 1x per maand, na het wisselen van verantwoordelijk ambtenaar is de
frequentie variabel geweest. Na het vertrek van deze ambtenaar is er geen duidelijkheid meer
over deze werkgroep of diens samenkomsten.
5. Werksessies armoedebeleid
Doel: Met ketenpartners in gezamenlijkheid komen tot een zowel repressieve als preventieve
aanpak van armoede.
Frequentie: variabel
6. Afstemmingsoverleg gemeente – jongerenwerk
Doel: met de contactambtenaar jongerenwerk van de gemeente Cranendonck afstemmen over
wederzijdse actualiteiten en ontwikkelingen. Dit is een erg prettig overleg.
Frequentie: Begin van dit jaar 1x per maand, later 1x per twee maanden.

Cluster overige netwerkpartners
1.. Team Jeugd basis overleg
Doel: Afstemmen over trends & ontwikkelingen binnen het voorliggend veld en de
laagdrempelige hulpvragen binnen het kader van de jeugdwet. De intentie is uitgesproken om
te gaan werken van individueel naar collectief. Een mooi streven wat in de praktijk nog niet tot
tastbaar resultaat heeft geleidt.
Frequentie: 1x per 2-3 maanden.
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Cluster overige netwerkpartners (vervolg)
2.. Jongeren op Straat overleg
Doel: Gemeente, Politie en jongerenwerk stemmen af over de, mogelijk gezamenlijke, aanpak
van groepen en individuele jongeren die elkaar ontmoeten op straat. Een erg prettig overleg.
Frequentie: 1x per 4-6 weken.
3. Interne ondersteuning team BRAVO! College
Doel: Bespreken welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn voor zorgleerlingen van het
BRAVO! College, zodat het goed gaat met hen en hun schoolprestaties.
Frequentie: 1x per maand.

4. Combinatiefunctionaris overleg
Doel: Het doel waaruit het overleg ontstaan is, is het houden van een behoeftepeiling. Daarna
is het doel bijgesteld in het op de hoogte houden van elkaar over aanbod, actualiteiten en
ontwikkelingen. Inmiddels hebben we dit structureel samenkomen omgezet in een WhatsAppgroep om elkaar te informeren en bevragen.
Frequentie: van 2x per jaar naar wanneer nodig via WhatsApp.

Cluster interne organisatie
1.. Vakgroep Jongerenwerk
Doel: Afstemming over interne ontwikkelingen gericht op jeugd- en jongerenwerk en bijdrage
aan deskundigheidsbevordering van jongerenwerkers.
Frequentie: variabel.
2. Doorontwikkeling Cranendonck
Doel: (Door)ontwikkeling van de visie op en aanpak van het welzijnswerk in Cranendonck.
Frequentie: variabel.
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