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VANUIT HET CORONA-TEAM
Door (verschillende) interpretaties van de huidige coronamaatregelen besluiten
sommige organisaties om accommodaties, zoals buurthuizen, te sluiten. Daardoor komt
de uitvoering van ons werk onder druk te staan. Het dorpshuis in Aerdt is bijvoorbeeld
al sinds 14 oktober gesloten. De inwoners kunnen dus niet meer samenkomen op het
trefpunt. Waar mogelijk wordt uitgeweken naar andere locaties. Als zorgen over
eventuele boetes kunnen worden weggenomen, is ongetwijfeld weer heel veel
mogelijk. Want zijn inwoners die een trefpunt bezoeken dan niet kwetsbaar? Hebben
zij minder behoefte aan contact dan deelnemers van de groepsbegeleiding, dat wel
doorgang mag vinden?
We merken dat inwoners, van jong tot oud, steeds meer behoefte hebben aan echt
contact. Een wekelijks (video)belletje wordt nog altijd gewaardeerd, maar geeft steeds
minder voldoening en kan het echte contact nog nauwelijks compenseren.

Op locatie actief
De Open Tafel op de Hooge Bongert gaat, als alle maatregelen het toelaten, in
december op zaterdag weer van start. De vrijwilligers zijn er klaar voor.
De groepsbegeleiding is open en deelnemers komen graag. Als ze thuis zijn, zien ze
over het algemeen weinig mensen. Deelname aan groepsbegeleiding biedt
persoonlijke ondersteuning en de mogelijkheid om sociaal actief te blijven. Er is nog
plaats voor nieuwe deelnemers. Deelnemers van dagbesteding De Maatjes komen
deze week nog naar de Hooge Bongert. Vanaf volgende week kunnen zij weer bij hun
eigen locatie De Maatjes terecht.

OP 18 NOVEMBER START OP DE MAATJES, NAAST DE VRIJDAG, EEN TWEEDE DAG OP
WOENSDAG.
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De Formulierenbrigade
Vanwege de lockdown is het Financieel Trefpunt in de Turmac Cultuurfabriek tijdelijk
gesloten. Samen met onze partners, de Sociaal raadslieden en de bibliotheek, wordt per
week bekeken of het weer open kan. De Formulierenbrigade, bestaande uit 15
geschoolde vrijwilligers, gaat ondertussen wel door met haar werkzaamheden. Dankzij
hun grote inzet en flexibiliteit lukt het steeds weer in kort tijdsbestek vragende
inwoners te koppelen aan een vrijwilliger. Vorige week ontvingen we aanvragen van 5
inwoners voor hulp bij de (financiële) thuisadministratie. “Woensdag nam ik contact op met
een inwoonster die ons had gemaild met het verzoek haar te helpen met een aanvraag van
voorzieningen voor haar moeder. Misschien komt moeder wel in aanmerking en met
een klein inkomen is alles welkom. Nadat ik de telefoon met de dochter neerlegde, belde ik
Rob. Hij is al jaren betrokken bij de Formulierenbrigade en in de gelegenheid de dag erna
meteen op huisbezoek te gaan. Nog diezelfde dag kreeg ik van Rob de terugkoppeling van
zijn voortvarende ondersteuning; er zijn toeslagen aangevraagd, bijzondere bijstand en
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De dochter is in staat de rest zelf te regelen
en bij vragen weet ze de Formulierenbrigade te vinden.
Ook de 85-jarige dame uit Angerlo die graag geholpen wil worden bij haar administratie
krijgt volgende week bezoek van de Formulierenbrigade. Tevens wordt met de andere
inwoners afspraken gemaakt. De mensen die ik bel zijn heel blij te merken dat
Caleidoz op huisbezoek komt. Ze zijn dan ook meer dan bereid daarvoor de
benodigde beschermingsmaatregelen in acht te nemen. Ervaren en enthousiaste
vrijwilligers de gelegenheid geven hulp te bieden waar het nodig is; wat een
fijn beroep heb ik toch”. Aldus Claudia Peeters, sociaal werker.

AANVRAGEN VAN HULP VAN DE FORMULIERENBRIGADE KAN DOOR TE MAILEN NAAR
FORMULIERENBRIGADEZEVENAAR@CALEIDOZ.NL OF TE BELLEN MET DE SERVICEDESK.
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JONGERENWERK

Jongerenwerk is dichtbij
Zoals wij in de vorige Update al aangaven, is het jongerenwerk in tijden van Corona een
uitdaging. We moeten ruimte zoeken binnen de maatregelen, maatregelen die verruimd of
verzwaard worden…
Op 3 november werd aangekondigd dat buurthuizen e.d. ook twee weken hun deuren
moesten sluiten, dit gold dus helaas ook voor de jongerencentra 4ALL en de Sfinx.
Maar, de scholen blijven open en dus ook ons Jongerenwerk op School!
Het Jongerenwerk op School wordt uitgevoerd op de locaties Landeweer (BB/KB) en
Heerenmäten (HAVO/VWO) van het Liemers College. Op de locatie Landeweer is het
jongerenwerk maandag t/m vrijdag aanwezig van 10.30 uur tot 13.30 uur en op de
locatie Heerenmäten elke woensdag van 12.30 uur tot 15.30 uur.
We lezen/zien allemaal dat Corona een grote invloed heeft op jongeren en ook wij zien dat.
Jongeren missen hun uitlaatklep, de ruimte om te experimenteren en te groeien. Ze missen
hun vrienden, de eenzaamheid wordt groter. Het wordt steeds moeilijker om iets leuks te
doen, in de herfstvakantie alleen maar werken en/of thuis zitten.
Gevoelens van somberheid nemen toe.
Het Jongerenwerk op School biedt jongeren een uitlaatklep. Een plek waar ze iets leuks
kunnen doen (we hebben nog nooit zoveel spelletjes gespeeld als nu), waar ze samen
kunnen komen met vrienden, waar ze hun zorgen kunnen delen, kunnen praten over wat
Corona voor hen betekent, over wat er speelt in hun leven. De behoefte hieraan is groot,
want ook leerlingen die vrij zijn, komen naar het Jongerenwerk op School. Ze willen
even niet thuis en/of op school zijn en wat is het goed dat wij ze deze plek
kunnen bieden!
tekst invoegen

De behoefte aan (live) contact wordt steeds groter en de vraag naar individuele coaching
neemt toe. Ook hierin hebben wij gelukkig nog de ruimte om live gesprekken te plannen
met jongeren en ze de begeleiding te bieden die zij op dit moment nodig hebben.
De korte lijnen met onze netwerkpartners (politie, gebiedsteam, school) zijn hiervoor ook
van groot belang. Samen kijken wij naar wat er speelt onder de jongeren en komen wij met
een passend aanbod, ook in tijden van Corona!
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Stagiaires aan het woord: Desley ten Westenend
Ik ben 22 jaar en doe de opleiding Social Work aan de HAN in Nijmegen. Ik ben nu in mijn
2e jaar en loop gedurende een studiejaar stage bij het jongerenwerk van Caleidoz. Vroeger
bezocht ik zelf wel eens activiteiten bij het jongerencentrum 4ALL. Het leuke van met
jongeren werken is als social worker hen zo goed mogelijk, met alle vragen die ze hebben,
te begeleiden naar volwassenheid.
Op locatie Landeweer van het Liemers College werk ik samen met Emmy en Sanne
(sociaal werkers Caleidoz) vanuit ‘Het Hok’. Jongeren kunnen bij ons langskomen
als ze vragen hebben. Daarnaast is het een veilige chillplek. Ik merk dat de
vertrouwensband tussen de jongeren en mij snel groeit en ik snel met hen kan ‘levelen’.
Alles wat er wordt besproken, blijft in ‘Het Hok’. De vertrouwensband is belangrijk, ik merk
dat ze zich veilig voelen en dat ze kunnen hun verhaal kwijt kunnen. Gemiddeld heb ik per
week met 10 tot 15 jongeren contact.
Corona heeft veel impact, veel jongeren zijn minder gemotiveerd om te leren en halen
daardoor meer onvoldoendes. Wat ook opvallend is dat er binnen bepaalde groepen
meer de grenzen wordt opgezocht, er zijn meer ruzies en vechtpartijen. Ook doordat ze een
bepaalde rol willen spelen in een vriendengroep (er bij willen horen). En daarna spijt
krijgen van hun acties. Terwijl ze een op een heel ander gedrag vertonen.
De wekelijkse inloop bij jongerencentrum 4ALL wat ook onderdeel is van mijn stage,
ligt nu vanwege Corona even stil. Nu is de kans groter dat de jongeren op straat hangen.
En meer lak aan regels hebben. Sommigen komen hierdoor in aanraking met de politie.
Terwijl vanuit de inloop het streven is om overlast te voorkomen.
Nadat ik mijn studie heb afgerond, ga ik zeker iets met jongerenwerk doen. Maar eerst
heb ik nog de tijd om mezelf te ontwikkelen als social worker op HBO niveau.

NIEUWSUPDATE

16 NOVEMBER 2020

06
Stagiaires aan het woord: Dewi Worm
Ik ben 17 jaar en zit nu in het 2e jaar van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch
medewerker op het Graafschap College. Mijn stage bij Caleidoz is gedurende het hele
studiejaar 2020-2021. Doordat ik zelf op het Liemers College heb gezeten, kende ik Emmy
(sociaal werker Caleidoz) en wist ik al een beetje wat het werk inhield.
Wat me erg aansprak is het aanbieden van activiteiten aan scholieren. Op maandag en
dinsdag loop ik stage in ‘Het Hok’ op locatie Landeweer. Ik mag daar initiatieven nemen om
activiteiten te organiseren. Aanstaande dinsdag ga ik met een groepje een gezonde wrap
klaarmaken omdat ik merk dat ze veel met eten bezig zijn. En ze reageerden enthousiast op
deze activiteit. Gemiddeld spreek ik 15 à 20 scholieren per week. Het meest intensieve
contact is met de 4e jaars. We praten onder andere over school, relaties, vrienden en hoe
het thuis gaat.
Helaas heb ik door Corona maar kort meegedraaid op het jongerencentrum 4ALL. Ik merk
dat de jongeren het heel lastig vinden, een mondkapje op, afstand houden. Ik kan me heel
goed inleven in hun gevoelens omdat ik in dezelfde fase zit. Wel merk ik dat ik het soms
beter begrijp waarom de maatregelen nodig zijn dan sommige andere jongeren. Het is nu
niet handig om een feestje te bouwen. Je weet wat de consequenties kunnen zijn als je dat
zou doen.
Na deze opleiding wil ik in ieder geval verder studeren op het HBO, ik denk aan een studie
psychologie.
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CALEIDOZ INVESTEERT IN TALENT
Zojuist heb ik de Lean Green Belt opleiding afgerond. Lean is een managementfilosofie die
erop gericht is om de organisatie en processen zodanig in te richten dat er optimale
waarde gecreëerd wordt voor de klant. Ik haal er voldoening uit om buiten de afgesproken
kaders te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we met beperkte middelen onze
dienstverlening verder kunnen verbeteren. De Lean opleiding biedt hier handvatten voor en
daagt je uit hier een continue proces van te maken. Om goed aan te sluiten bij de wensen
en behoeftes van inwoners, is het van belang goed zicht te houden op waar de inwoner echt
om vraagt. In mijn huidige werk is het een groot voordeel als je trends en ontwikkelingen in
een vroeg stadium opmerkt.
Frank Godschalk

tekst invoegen
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Begin september ben ik begonnen aan de opleiding Management in de Zorg aan de HAN te
Nijmegen. Dit is een vierjarige opleiding die ik in deeltijd volg. Elke maandag is mijn
lesdag. Dit is afwisselend online in verband met Corona maar gelukkig ook nog regelmatig
gewoon in een leslokaal in Nijmegen. Mezelf blijven ontwikkelen vind ik belangrijk.
Nadat ik informatie had ingewonnen bij verschillende opleidingen, sprak deze opleiding me
het meest aan. Deze sluit aan bij mijn interesses en bij mijn werk bij Caleidoz.
De groepsbegeleiding is volop in verandering. De kennis die ik tijdens de opleiding op doe,
sluit prima aan bij het veranderproces waar we inzitten. Inhoudelijk vind ik de opleiding
super leuk en interessant. Ook met medestudenten ervaringen uitwisselen werkt heel
inspirerend. Wat ik lastiger vind is het systeem, van waar kun je lesstof vinden, hoe lever ik
portfolio’s in, online overeenkomsten voor elke module weer uploaden en dergelijke. Maar
een mens is nooit te oud om te leren, dus dat zal ook zeker goed komen. Al met al geniet ik
ervan om me verder te ontwikkelen en dat me de mogelijkheid wordt geboden om hier ook
in de praktijk mee aan de slag te gaan.
Dorien Schweckhorst

Communicatie in brede zin heeft altijd mijn interesse gehad omdat ik dagelijks ervaar dat
het een grote rol speelt in zowel werk- als privérelaties. Caleidoz biedt medewerkers de
mogelijkheid om vanuit het persoonlijke loopbaanbudget (LBB) scholing te volgen om je
verder te ontwikkelen. Vanuit dit LBB ben ik net gestart met de cursus Communicatie en
Coachvaardigheden. Een van de doelen van de cursus is te zorgen dat je effectiever kan
communiceren en beter in staat bent om te luisteren. Als verlengstuk van Karlijn Hillen,
onze bestuurder, heb ik zowel intern – met collega’s en vrijwilligers – als extern met
stakeholders contact. Dan is het belangrijk op een effectieve manier de juiste informatie te
delen maar ook op te halen. Al na de eerste cursusavond heb ik bruikbare tools
gekregen die ik meteen in de praktijk kan brengen. Bijvoorbeeld door te oefenen met het
bekende principe van LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Het onderdeel
coachvaardigheden van de cursus richt zich op het kunnen stimuleren en helpen van
anderen. Nu we sinds afgelopen jaar in zelfstandige teams werken, verwacht ik hier onder
andere profijt van te hebben binnen ons team.
Christie Engelberts
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De Servicedesk vergroot de bereikbaarheid van Caleidoz.
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