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Juzt vreest verlies
160 van 900 banen
door Hélène Schenk
BREDA – Jeugdzorginstelling Juzt

vreest een verlies van 160 van de
900 banen. En, voegt de directie
daaraan toe: „Wat minstens zo erg
is, is dat daarmee de zorg voor kinderen met vooral ernstige problemen in gevaar komt.”
Een en ander houdt verband met
de overheveling van taken van
Rijk en provincie naar gemeenten. Het bericht dat de directie
van Juzt gisteren verstuurde, leest
als een waarschuwing met enigszins dreigende ondertoon: ‘Staatssecretaris Van Rijn, bied duidelijkheid over uw plannen, anders
moeten wij maatregelen nemen.
Met alle gevolgen voor toch al zo
kwetsbare kinderen van dien.’
De Juzt-leiding bereidt zich nu al
voor op de bezuinigingen die
voor 2015 zijn aangekondigd in de
jeugdzorg. Er wordt gekeken naar
personeelsbezetting en gebouwen. Sommige hulpvormen worden ingekrompen of geleidelijk
overgedragen en er wordt bezuinigd op kosten voor bedrijfsvoering. Daarmee hoopt Juzt het aantal gedwongen ontslagen in 2015
te beperken.
Dinsdag zijn de jeugdzorgplannen van 41 regio’s in Nederland
beoordeeld door de zogenoemde
‘transitiecommissie Jeugd’. Deze
is ingesteld door de Tweede Kamer. Hoewel de gemeenten in
West-Brabant goed op weg zijn,
meldt Juzt, ‘moeten de plannen
beter’. „Het gaat nu alleen om
goedkoper en ‘anders’”, zegt be-

stuurder Coen Dresen van Juzt.
„Maar dat ‘anders’ houdt in dat
hulpvragers straks niet meer weten waar ze terecht moeten en
ook niet meer zeker zijn dat ze de
gevraagde hulp ook krijgen. Of
van wié.” Juzt wil ook duidelijkheid hoeveel geld gemeenten precies krijgen voor de jeugdzorg.
Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering
van de jeugdzorg. En het moet 15
procent goedkoper, vindt het kabinet. Gemeenten bereiden zich
daarop voor en doen dat voortvarender dan het kabinet beoogt.
Verder mogen gemeenten vanaf
2015 zelf bepalen welke (jeugdzorg)instelling zij inzetten voor
jeugdzorg en daar blijkt een deel
van de pijn te zitten.
Want, zegt Juzt: „Wanneer gemeenten werk aan andere instellingen opdragen en tegelijk de
aangekondigde bezuinigingen versneld doorvoeren, gaat veel deskundigheid verloren. Dit heeft gevolgen voor de zorg, de cliënten
en de medewerkers.”
Juzt staat naar eigen zeggen achter de kerngedachte van het overhevelen van jeugdzorg naar gemeenten, ‘maar alleen als gegarandeerd is dat kinderen en gezinnen
de hulp blijven krijgen die ze nodig hebben’.

䊳 Juzt staat achter het overhevelen van jeugdzorg naar
gemeenten, ‘maar alleen
als hulp gegarandeerd is’
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ondergrondse parkeergarage in
Den Bosch is bij toeval een neanderthalerkamp gevonden uit de
oude steentijd. De vondst is
uniek omdat het gaat om het best
bewaarde
neanderthalerkamp
van Nederland, vertelde wethouder Huib van Olden gistermiddag.
Het kamp is volgens voorlopige
conclusies minimaal 40.000 tot
60.000 jaar oud. Er is een groot
aantal vuurstenen werktuigen en
dierlijke botresten gevonden. Het

gaat om bot van rendieren, neushoorns, reuzenherten, paarden en
bizons en zelfs een onderkaak
van een jonge mammoet.
Volgens stadsarcheoloog Ronald
van Genabeek gaat om een toevallige vondst. „De vondst van een
neanderthalernederzetting is al
heel zeldzaam. De vondst van zowel botresten als werktuigen die
zo goed bewaard zijn gebleven, is
heel uitzonderlijk voor West-Europa.”
De bouwplaats wordt extra beveiligd.

‘Uit kaartenbak, aan baan helpen’

BERGEN OP ZOOM – De Brabantse

Dialectprijs is gisteravond gegaan
naar Petra Robben voor het project Taal van Tilburg. Gedeputeerde Brigite van Haaften reikte de
prijs - een zachte G en een cheque van 1000 euro - van de stichting Erfgoed Brabant uit tijdens
een dialectavond in een bomvolle
Stadsschouwburg De Maagd in
Bergen op Zoom.
Robben, van het Stadsmuseum
Tilburg, heeft bijna 3.400 aanvullingen verzameld voor het online
‘Woordenboek van de Tilburgse
Taal’ (WTT). Het al bestaande
woordenboek - gebaseerd op de
zeer omvangrijke verzameling dialectwoorden van Wil Sterenborg

- kon daardoor worden uitgebreid
met meer dan drieduizend citaten uit het werk van Tilburgse auteurs. Het WTT is daardoor het
eerste woordenboek van een Nederlands stadsdialect geworden
waarin het dialect ook in geschreven vorm is geboekstaafd.
De aanvullingen betreffen citaten
uit verhalen, gedichten, columns,
feuilletons, liedteksten en heemkundeartikelen, uit het werk van
meer dan twintig schrijvers. Van

䊳 Petra Robben heeft 3.400
aanvullingen verzameld
voor het online ‘Woordenboek van de Tilburgse Taal’

Jeugd nu
prioriteit
ROOSENDAAL – De achttien ge-

Project Welslagen brengt mensen
met grote afstand tot arbeidsmarkt
terug in het arbeidsproces.
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ROOSENDAAL – Mensen die maar

geen baan kunnen vinden. Zorginstellingen die hun personeelstekort zien groeien. Scholen die te
maken hebben met een te hoog
percentage uitval en gemeenten
die een oplossing zoeken voor de
toenemende werkloosheid.
Dat zijn gegevens waar het project WelSlagen iets aan probeert
te veranderen. Bij WelSlagen krijgen mensen met een behoorlijke
afstand tot de arbeidsmarkt de
kans een opleiding te volgen met
baangarantie in de zorg.
Het project loopt al drie jaar in
West-Brabant en wordt gecoördineerd door Calibris, het kenniscentrum voor zorg en welzijn.
„We hebben al zeker honderd
mensen uit de kaartenbakken van
UWV gehaald”, vertelt Gertjan
Philippart van Calibris.
Bij WelSlagen doorlopen de kandidaten twintig weken een traject
van drie dagen stage en een dag
school. Als ze het traject goed afsluiten krijgen ze een startbewijs
waarmee ze een driejarige bbl-opleiding (beroeps begeleidende

door
Mariëtte den Engelse
mariette.denengelse@bndestem.nl
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leerweg) kunnen volgen. Zonder
het startbewijs komen ze daar
niet voor in aanmerking.
„WelSlagen slaagt alleen als de diverse partijen goed samenwerken.
Werkgevers, gemeenten, het onderwijs en het UWV. Dat is zo bijzonder in West-Brabant waar de
achttien gemeenten nauw samenwerken op dit gebied”, stelt Philippart.
Zo is er het regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) waar
naast onderwijsinstellingen en ondernemers ook alle achttien gemeenten in zijn vertegenwoordigd. „In West-Brabant zijn het
vooral de sectoren groen, zorg,
techniek en zakelijke dienstverlening waar kansen liggen op werk.
Calibris gaat alleen over het stukje zorg”, verduidelijkt Philippart.
De afgelopen drie jaar heeft Wel-

䢇

Calibris begint op 1 februari 2014
in West-Brabant een WelSlagenproject voor jongeren.
Het project kost 5.481euro per
kandidaat.
De provincie, gemeenten en het
UWV betalen daarvan een deel.
Jongeren met een uitkering mogen met behoud van uitkering het
traject volgen.
Calibris heeft voor het project 21
leerbanen gevonden voor jongeren in West-Brabant.
Jongeren die slagen ontvangen in
juli een startbewijs. Dat is de garantie dat werkgevers ze een baan
aanbieden als leerling.

Slagen vooral veel allochtonen
aan een baan geholpen. Sommige
werkgevers vragen ook expliciet
om allochtone kandidaten.
„Werkgevers willen hun allochtone klanten goed kunnen bedienen in de toekomst. Allochtone
personeelsleden kennen de gewoonten, gebruiken en codes van
deze klanten”, vertelt Marij van
den Nouweland, projectleider van
WelSlagen West-Brabant. „Zij willen hun toekomstige dementerende klanten van allochtone afkomst goede zorg bieden. Dementerende klanten vervallen weer in
hun moedertaal en allochtoon
personeel kan daarin een rol spelen.”
Was de aandacht de afgelopen jaren veel op allochtonen gericht,
nu is het vizier gericht op de
jeugd vanwege de hoge mate van
jeugdwerkloosheid. „Het is maar
net waar geld en subsidie beschikbaar voor is”, zegt Philippart eerlijk. „Het nieuwe WelSlagen-project begint in februari 2014 en is
gericht op jongeren, allochtoon
en autochtoon.”

“
䡵 Gülten Willigers speelt regelmatig een kaartspelletje met één van de cliën-

We hebben al honderd
mensen uit de kaartenbak
van UWV gehaald
Gertjan Philippart, Calibris

䡵 Gülten Willigers en Jaqueline Gonçalves hebben het project

WelSlagen doorlopen en hebben nu een leerbaan in woonzorgcentrum Stuyvenburg in Bergen
op Zoom. Van bedden opmaken tot cliënten wassen en aankleden, het hoort allemaal bij hun werk. foto’s Edmund Messcherschmidt/het fotoburo

‘Door WelSlagen voel ik me nu gewaardeerd’
BERGEN OP ZOOM – Gülten Willi-

gers uit Hoogerheide en Jaqueline Gonçalves uit Bergen op
Zoom staan in voor de complete
verzorging van ouderen. Ze helpen met wassen en aankleden,
maken de bedden op, brengen
eten rond en spelen zo nu en
dan een spelletje of maken een
praatje.
De van oorsprong Turkse Gülten
en Braziliaanse Jaqueline hebben

dit jaar met succes het project
WelSlagen gevolgd en hebben
nu bij woonzorgcentrum Stuyvenburg in Bergen op Zoom een
leerbaan. Ze volgen de driejarige
opleiding bbl (beroeps begeleidende leerweg) en zijn vast van
plan daarna nog door te leren
voor verpleegkundige. Beiden
zijn blij dat ze de kans hebben
gekregen om via WelSlagen aan
de bak te komen.

Gülten en Jaqueline zijn in eigen
land hoog opgeleide vrouwen
maar het ontbrak aan voldoende
Nederlandse taalvaardigheid.
„Ik heb een tijd een uitkering gehad, heb erg mijn best gedaan
om werk te zoeken maar het lukte niet. Nu voel ik me weer gewaardeerd. Ik ben heel blij met
deze kans. In Turkije heb ik een
grafische opleiding gedaan, maar
ik heb goed nagedacht en nu

heel bewust gekozen voor de
zorg. Ik help graag mensen”,
zegt Gülten.
Jaqueline werkte in een fabriek
maar vond dat niks. Ze heeft een
opleiding Lichamelijke Opvoeding gedaan in Brazilië en werkt
graag met mensen. „Nu ben ik
heel tevreden. Wij maken de
mensen hier blij, we kunnen
wat betekenen en dat geeft voldoening.”

meenten in West-Brabant willen
de jeugdwerkloosheid terugdringen. Onlangs hielden ze nog een
werktop in de Sint Jan in Roosendaal. Ruim vijftig jonge werkzoekenden grepen daar hun kans om
te speeddaten met werkgevers.
Het is een van de vele initiatieven
om de jeugdwerkloosheid het
hoofd te bieden.
Calibris werkt daar met het project WelSlagen ook aan mee. Vanuit de provincie is de opdracht gekomen om drie WelSlagen-projecten op te starten, waarvan één in
West-Brabant. „Zestig jongeren
in heel Brabant aan een baan helpen, dat is de afspraak”, vertelt
Marij van den Nouweland, projectleider van WelSlagen. „We
hebben in West-Brabant 21 leerbanen gevonden. Niet slecht in deze
tijd van bezuinigen.” En het kunnen er nog meer worden. „S&L
Zorg Roosendaal en SDW Roosendaal, allebei instellingen in de gehandicaptenzorg, hebben aangegeven dat als we goede kandidaten
leveren, er meer leerbanen mogelijk zijn.” De screening voor WelSlagen is dan ook streng. „We willen graag mensen uit de kaartenbak halen van het UWV en jongeren aan een opleiding en baan helpen, maar ze moeten ook aantonen dat ze dat willen en kunnen.”
Potentiële kandidaten moeten
een aantal toetsen doen en gesprekken voeren. „We selecteren
heel zorgvuldig.”
De 21 leerbanen voor jongeren in
West-Brabant zijn:
6 bij Stichting tanteLouise-Vivensis, Bergen op Zoom
5 bij TWB Thuiszorg met aandacht, Roosendaal
2 bij WZC de Breedonk, Breda
1 bij Stichting Elisabeth, Breda
2 bij Woonzorgcentrum Raffy,
Breda,
1 bij SBO de Volckaert, Oosterhout,
2 bij S&L Zorg, Roosendaal
2 bij SDW Roosendaal gehandicaptenzorg

䊳 Calibris heeft afspraak
met provincie om 60
jongeren in Noord-Brabant
aan werk te helpen

ten.

Brabantse dialectprijs gaat naar Tilburgs taalproject
door Rosé Lokhoff
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Neanderthalerkamp
DEN BOSCH – Bij de bouw van een

Date:14-11-13

tegenwoordig vrijwel onbekende
auteurs tot schrijvers die nog
steeds in het stadsdialect publiceren. Tijdens het onderzoek zijn
woorden aan het licht gekomen
die tot nu toe niet bekend waren:
kalido (hoofd); stichtendonker
(stikdonker); natteneerke (net
heertje); kremieleke (kruimeltje);
en ponnie (dienstmeid).
De Bergse cultuurwethouder Arjen van der Weegen was een iets
te laat gearriveerde gastheer voor
diverse regionale artiesten die
voor verschillende vormen van
dialect-vermaak zorgden.
Vooraf was er al een schrijfworkshop en een informatiemarkt
waarop allerlei verenigingen op
het gebied van erfgoed zich presenteerden.

Eigen club voor alumni ‘Naaktfoto’s homosite leiden tot
van UvT in Colombia
telefoontjes wildvreemde mannen’
door Johan van Grinsven
TILBURG – De Universiteit van Til-

䡵 Petra Robben (r) met haar prijzen naast gedeputeerde Brigite van Haaften

en wethouder Arjen van der Weegen. foto Chris van Klinken/het fotoburo

burg heeft sinds deze week een eigen club van afgestudeerden
(alumni chapter) in Colombia. De
lancering was in het Holland House in Bogota, dat koning Willem
Alexander en koningin Máxima
op 22 november officieel zullen
openen. Het is wereldwijd het eerste permanente Holland House.
Colombia is het Latijns-Amerikaanse land met de meeste Tilburgse afgestudeerden. Sinds
2007 heeft de UvT uitwisselingsprogramma’s met drie Colombiaanse universiteiten, zijn er beur-

zen voor de Tilburgse masteropleidingen en promovendi en doen
Colombiaanse studenten mee aan
uitwisselingsprogramma’s.
De
UvT heeft tot nu toe zo’n vijftig
Colombiaanse afgestudeerden afgeleverd.
Colombia is het tweede land
waar de UvT een dergelijke alumnikring heeft. In januari werd het
eerste netwerk opgericht in Beijing (China). Een derde ‘chapter’
start eind deze maand in het Turkse Istanbul. De UvT kiest de landen waarin deze netwerken komen, steunt de kringen organisatorisch en benoemt de bestuursleden, maar steekt er geen geld in.

door Jan Reijnders
BREDA – De 44-jarige E.H. had
voor zijn vriendje in Bergen op
Zoom die nog geen 20 is voor 500
euro kleding gekocht. „En dat had
ik nooit moeten doen, dan hadden we al die ellende niet gehad”,
erkende hij. Die ellende komt
hem nu op een werkstraf te staan
van 120 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk.
„Ik was gek op hem”, zo legde de
verdachte aan rechter van dienst
J. Atteveld uit. Daarom had hij die
500 euro voor diens garderobe uitgetrokken. Maar toen het jeugdige
vriendje het nog dezelfde avond

uitmaakte, sloegen bij H. de stoppen door. „U voelde zich gekrenkt
en niet zo’n beetje ook”, hield de
rechter hem voor.
H. dreigde Bergen op Zoom vol te
hangen met naaktfoto’s van het
object van zijn aanbidding. Hij
plaatste dergelijke scabreuze afbeeldingen ook op homosites en
hij dreigde de familie van zijn

䊳 Verdachte voelde zich gekrenkt omdat vriendje het
uitmaakte op de dag dat hij
dure kleding van hem kreeg

vriendje op te hoogte te stellen
van diens veronderstelde biseksualiteit. „Met als gevolg dat het
vriendje telefoontjes kreeg van allerlei wildvreemde mannen”, zo
wist officier van justitie Bibi Panis. „Hij heeft mij ook met de
dood bedreigd”, verweerde H.
zich. „Toen hij me de kleding teruggaf is het contact gestopt.”
De rechter vond het echter kwalijk dat H. was doorgegaan met
stalken nadat de politie hem gewaarschuwd had. „Dat profiel aanmaken en de familie erbij betrekken was vals.” De rechter legde
conform de eis 120 uur werkstraf
op waarvan 60 voorwaardelijk.

