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ACCENT OP IEDERS
TALENT FOCUST OP

WAT WEL KAN

WAT IS ACCENT OP IEDERS TALENT?

‘Accent op ieders Talent’ is een programma dat
met bewoners, ondernemers en sociale partners
de (in)formele netwerken in de wĳk versterkt. We
doen wat wel kan door het matchen van vraag en
aanbod. Iedereen heeft Talent, dus iedereen kan
mee doen.

2020 was het 9e jaar dat de wĳkcommissies met
‘Accent op ieders Talent’ werken. Het programma
helpt bewoners, ondernemers, maatschappelĳke
partners en de gemeente bĳ het opnieuw
verkennen en invullen van rollen en
verantwoordelĳkheden. Het gaat uit van wat “wel”
kan.

Het effect van Corona op onswerk
Het afgelopen jaar hebben we in het hele land te
kampen gehad met het Corona virus. Dit heeft
natuurlĳk ook effect gehad op de uitvoering van
ons programma. Anders dan voorgaande jaren zĳn
we niet deur tot deur op zoek gegaan naar nieuw
Talent, maar heeft de Talentenbank ons
handvatten gegeven om met alle Talenten in
contact te blĳven en een luisterend oor te kunnen
zĳn voor inwoners in deze moeilĳke tĳd. We
hebben op deze manier hulpvragen opgehaald,
burenhulp ingezet en verbinding gelegd met
sociale partners voor meer professionele
ondersteuning.

In deze rapportage vind je een overzicht van onze
inzet en de resultaten, waarbĳ we afgelopen jaar
weer gemerkt hebben dat we onze wĳkbewoners
met ons programma iets waardevols kunnen
bieden dat bĳdraagt aan een stukje levensgeluk.
We nodigen ieder die dit leest dan ook vooral uit
om het gesprek aan te gaan met de betrokkenen
uit de wĳk bĳ Accent op ieders Talent, omdat
vooral op die manier de betekenis van ons
programma je duidelĳk zal worden.

Hansi is werkzaam als kwaliteitsmedewerker
binnen het team Zorg bĳ de Gemeente

Valkenswaard. Daarvoor heeft ze
enige tĳd als

Wandelclub

Hansi is werkzaam als kwaliteitsmedewerker
binnen het team Zorg bĳ de Gemeente

Valkenswaard. Daarvoor heeft ze
enige tĳd als

Boodschappen
doen

Hansi is werkzaam als kwaliteitsmedewerker
binnen het team Zorg bĳ de Gemeente

Valkenswaard. Daarvoor heeft ze
enige tĳd als

Soepprojecten

Hansi is werkzaam als kwaliteitsmedewerker
binnen het team Zorg bĳ de Gemeente

Valkenswaard. Daarvoor heeft ze
enige tĳd als

Matchgesprek
buiten
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AANGEMELD VIA:

EXTRA HULPLĲN CORONA 2020

Turfberg, Hoge Akkers, Dommelen

gebieden

dommelen vlak

Hoge Akkers

turfberg

Gegraaf

Geenhoven

valkenswaard

Extra hulp corona 2020.csv

Alle items

TALENTEN OP DE KAART
Deze extra Coronahulplĳn is in samenwerking met Cordaad Welzĳn en Quality Time gerealiseerd.
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DOMMELEN 2020

Turfberg, Hoge Akkers, Dommelen

gebieden

dommelen vlak

Hoge Akkers

turfberg

Gegraaf

Geenhoven

Dommelen 2020.csv

Alle items
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matches
gastvrouw koffie-uurtje

ontvangsten

2

30

mozaïek-route
controleurs

controles

matches
voor tuinhulp

keer getuinierd

5

16

matches
nieuwsbrief bezorgen

bezorgdagen

nieuwsbrieven bezorgd

Ons Dommels soepje
vrĳwilligers

bezorgdagen

koppen soep bezorgd

2
11
330

2
4

vervoer matches

ritjes

8
182

12
19
1330

boekenkast
ambassadeurs

inspan momenten

2
24

GAMBIA PROJECT

MATCHES GEMAAKT MET PARTNERS

EEN DOMMELS
SOEPJE

19

gemiddeld aantal
koppen soep

70

OPENING
ONS DOMMELS

PLEKSKE

150
bezoekers

KOFFIE-UREN
30

gemiddeld aantal
bezoekers

27

ACTIVITEITEN

Ingeschreven
bewoners

Matches

166 75
Geslaagde
matches

47
Duurzaam

28
DUURZAME MATCHES

huishoud match

schoonmaakbeurten

1
12
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WĲKCOÖRDINATOR
VAN HET GEGRAAF,
KERKAKKERS EN

BORKEL EN SCHAFT

Peter Franken is een van de drie wĳkcoördinatoren bĳ de
gemeente Valkenswaard, samen met zĳn collega’s Gwen
Rĳkers (Dommelen, Turfberg) en Anique van der Leegte
(centrum Valkenswaard, Geenhoven en Hoge Akkers).
Peter heeft de wĳken Kerkakkers, Het Gegraaf, Borkel en
Schaft (inclusief het buitengebied) als aandachtsgebieden.
Peter kent het programma vanaf de start en is nu al een
jaar of 6 in de wĳk het Gegraaf inhoudelĳk ook betrokken
en momenteel de contactpersoon.

“Vroeger was het heel normaal dat buren elkaar
hielpen maar burenhulp is niet overal

vanzelfsprekend meer.”

“Vroeger was het heel normaal dat buren elkaar hielpen
maar burenhulp is niet overal vanzelfsprekend meer.
De Rĳksoverheid heeft zich de laatste jaren steeds meer
teruggetrokken en veel zorgtaken zĳn bĳ de gemeenten
neergelegd. Het aantal zorgvragen is echter enorm
toegenomen en helaas komt hier geen extra geld voor
beschikbaar.” Doordat steeds meer van de eigen kracht
wordt gevraagd is in Valkenswaard vrĳ snel, al 9 jaar
geleden, gestart met een pilot om burenhulp te
faciliteren.

Activeren van netwerk dicht bĳ huis
De gemeente stimuleert het ook om samen in de wĳk/
buurt zoveel mogelĳk de zorgvraag op te lossen en er
voor elkaar te zĳn. De infrastructuur van Accent op ieders
Talent loopt via de wĳkcommissies en wordt ondersteund
met professionele wĳkondersteuners. Door een
geweldige inzet van alle buren die zich vrĳwillig inzetten
is dit de kracht gebleken tĳdens de afgelopen Corona
periode. Dichtbĳ huis een netwerk kunnen activeren om
elkaar te helpen, het doel van ons programma.

Peter is inmiddels zelf al rond de 6 jaar betrokken bĳ het
programma Accent op ieders Talent en ziet de
uitwisseling van pro deo diensten niet als een doel op
zich. Het hogere doel is mensen elkaar te laten
ontmoeten en naar elkaar om te laten kĳken.

“Ik ben me ervan bewust dat het een extra
moeilĳke periode is voor mensen die niet zo

digivaardig zĳn. “

Extra aandacht door Corona
2020 is ook voor Peter een bĳzonder jaar geweest. Hĳ heeft
gelukkig een goede werkplek thuis maar mist zĳn collega’s
wel. Hĳ is zich ervan bewust dat het een extra moeilĳke
periode is voor mensen die niet zo digivaardig zĳn. De
burenhulp van het programma Accent op ieders Talent is
ook meteen in de eerste golf opgeschaald. Dit was
noodzakelĳk en de vele telefoon uurtjes hebben de
inwoners goed gedaan. Ook de extra aandacht voor wat
WEL kan, is goed ontvangen bĳ de inwoners.

Het onderdeel Ondernemend Gegraaf heeft helaas door
Corona wat vertraging opgelopen. Er is wel een digitale
netwerkavond geweest maar elkaar ontmoeten heeft toch
de voorkeur. De organisatie van de netwerkavond pakken
we weer op als de maatregelen het toelaten. Hĳ hoopt dan
ook dat de ambitie en het enthousiasme behouden blĳft en
dat er in 2021 voortvarend invulling gegeven kan worden
aan deze nieuwe impuls van het programma.

Stimuleren van cohesie
Peter vindt het erg fijn om cohesie te stimuleren zodat
mensen weer meer naar elkaar omkĳken en er duurzame
relaties kunnen ontstaan. De meerwaarde van Accent op
ieders Talent zit hem vooral in het helpen en het tot stand
brengen van meer verbondenheid tussen buurtbewoners
in de wĳk Het Gegraaf inclusief de lokale ondernemers.
Het is mooi om er een bĳdrage aan te kunnen leveren. Zĳn
wens is vooral dat er in de tweede helft van 2021 toch meer
mogelĳk wordt.

Hansi is werkzaam als kwaliteitsmedewerker binnen het team
Zorg bĳ de Gemeente Valkenswaard. Daarvoor heeft ze enige

tĳd als WMO-consulente gewerkt en als coördinator
binnen het team. Ze is al jaren bekend met

Accent op Ieders Talent

Peter Franken
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Turfberg, Hoge Akkers, Dommelen

gebieden

dommelen vlak

Hoge Akkers

turfberg

Gegraaf

Geenhoven

Geenhoven 2020.csv

Alle items

GEENHOVEN 2020
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TALENTEN OP DE KAART



vervoer matches

ritjes

2
25

matches
gastvrouw koffie-uurtje

ontvangsten

6

50

matches
voor tuinclub

keer getuinierd

3
6

match oefenruimte
theatergroep

keer gebruik van
gemaakt

1
10

matches hond uitlaten

wandelingen

3
45

hondenpoepzakjes
vullers

keer bĳgevuld

5
50

kookclub deelnemers

bĳeenkomsten

8
2

bĳeenkomsten
alternatieve kookgroep9

THEATERGROEP
'BUITENGEWOON'

MATCHES GEMAAKT MET PARTNERS

KOFFIE-UREN
44

gemiddeld aantal
bezoekers

20

ACTIVITEITEN

DUURZAME MATCHES

Ingeschreven
bewoners

Matches

124 87
Geslaagde
matches

51
Duurzaam

28
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Turfberg, Hoge Akkers, Dommelen

gebieden

dommelen vlak

Hoge Akkers

turfberg

Gegraaf

Geenhoven

gegraaf 2020.csv

Alle items

HET GEGRAAF 2020

TALENTEN OP DE KAART
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Ingeschreven
bewoners

Matches

149 127
Geslaagde
matches

54
Duurzaam

67

ONDERNEMEND
GEGRAAF

MATCHES GEMAAKT MET PARTNERS

KOFFIE-UREN
8

ONDERNEMEND
GEGRAAF

kennen & gekend
worden

FOTOWEDSTRĲD

kennen & gekend
worden

NIEUWJAARS
RECEPTIE

kennen & gekend
worden

SOEPACTIE
8

SJOELEN
20

gemiddeld aantal
bezoekers

gemiddeld aantal
koppen soep

gemiddeld aantal
deelnemers

bezoekers bezoekersbezoekers
7 14 825505

ACTIVITEITEN

DUURZAME MATCHES

deelnemers
schilderclub-app

app-contacten

6

25

matches training
lezen & schrĳven

bĳeenkomsten

4

2

matches
individuele taalhulp

begeleidingsuren

7

12

matches
werkgroep Halloween

bĳeenkomsten

4

5

matches werkgroep
Ondernemend Gegraaf

bĳeenkomsten

4

3

stagiaires van
Fontys & Helicon

bĳeenkomsten

8

40

matches nieuwsbrief
printen & bezorgen

bezorgdagen

nieuwsbrieven bezorgd

3
12
300

soepactie vrĳwilligers

bezorgdagen

koppen soep bezorgd

6
8
400

matches
sporten op muziek

bĳeenkomsten

8
10

match hulp in gezin

keer ondersteund

1
25

deelnemers sjoelclub

bĳeenkomsten

5
20
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EIGENAAR
VAN QUALITY TIME

Bart is een bezige bĳ en heeft altĳd gewerkt in de
gehandicaptenzorg maar kwam enkele jaren geleden
met een burn-out thuis te zitten. Bĳ toeval werd hĳ
gevraagd om 4 tot 5 uur per dag voor de moeder van een
kennis te zorgen. Tot zĳn eigen verbazing zag hĳ dat
deze vrouw niet alleen goed opknapte, maar merkte hĳ
ook dat hĳ hier zelf ook écht van genoot. Dit gevoel van
voldoening miste hĳ in zĳn werk.

Tĳdens deze burn-out periode werd hĳ gewezen op een
vacature van Accent op Ieders Talent voor de wĳk
Turfberg. Natuurlĳk solliciteerde Bart en zo kwam
Lieneke van Accent op Ieders Talent op zĳn pad. Twee
super enthousiaste mensen die al snel een click met
elkaar hadden. Mensen eerder en sneller de juiste zorg
bieden werd zĳn motto en met deze gedachte werd
zorgbedrĳf Quality Time geboren. Inmiddels is Bart met
zĳn bedrĳf 3 jaar verder en geniet hĳ echt intens van zĳn
huidige werk.

Snel schakelen was altĳd al een speerpunt maar
nu kwamen de Corona maatregelen hier nog

eens bĳ.

Toen kwam de Corona pandemie...
Voor Bart en zĳn medewerkers betekende dit veel extra
zorgvragen vanuit Accent op Ieders Talent. Snel
schakelen was altĳd al een speerpunt maar nu kwamen
de Corona maatregelen hier nog eens bĳ. Vragen als
HOE kunnen we op locatie mensen helpen en wie kan
VEILIG ergens naar binnen werden nu voorwaarden om
hulp te kunnen organiseren. Deze Corona periode is een
hele drukke periode voor Quality Time. Helemaal in het
begin. Vooral het dynamische, laagdrempelige en kĳken
wat er WEL kan van Accent is wat Bart veel energie
geeft. Zonder Accent op ieders Talent zou Bart een
dynamische sparringpartner missen die net als hĳ de
gaten in de huidige reguliere gezondheidszorg ziet en
hier ook iets aan doet.

Een voorbeeld van perfecte samenwerking is voor Bart de
96-jarige vrouw die was gevallen en na de noodzakelĳke
zorgverlening uit het ziekenhuis werd ontslagen. Echter
HOE deze vrouw zich thuis moest redden werd niet
georganiseerd. Dat heeft Bart dus geregeld: na een
vergadering in de tuin in het bĳzĳn van de kinderen van
deze vrouw, werd er in samenwerking met Accent op
ieders Talent binnen 1 dag een pool van 6 Talenten
georganiseerd. Dit soort oplossingen zĳn de kracht van
het programma, het netwerk van bewoners dichtbĳ in de
eigen buurt versterken. Daar wordt Bart erg blĳ van!

Er zĳn zoveel mensen in de wĳken die elkaar
willen helpen zĳ moeten alleen samengebracht

worden.

Accent op ieders Talent is heel goed opgebouwd door
onder andere het netwerk en de persoonlĳke benadering
van Lieneke, Natalie, Daniëlle, Ine en Anneke. Er zĳn
zoveel mensen in de wĳken die elkaar willen helpen. Zĳ
moeten alleen samengebracht worden.

Eén duidelĳke partner
Bart heeft veel geleerd van het afgelopen jaar en in 2021
zullen zaken weer een stuk makkelĳker lopen omdat er
veel alternatieven zĳn ontstaan zoals een huisbezoek op
afstand. Bart hoopt dat er in de toekomst één duidelĳke
partner komt die echt transparant is voor iedereen en
alles in Valkenswaard regelt.

Hansi is werkzaam als kwaliteitsmedewerker binnen het team
Zorg bĳ de Gemeente Valkenswaard. Daarvoor heeft ze enige

tĳd als WMO-consulente gewerkt en als coördinator
binnen het team. Ze is al jaren bekend met

Accent op Ieders Talent

Bart Rijkers
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Turfberg, Hoge Akkers, Dommelen

gebieden

dommelen vlak

Hoge Akkers

turfberg

Gegraaf

Geenhoven

Hoge Akkers 2020.csv

Alle items

HOGE AKKERS 2020

TALENTEN OP DE KAART
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KOFFIE-UREN
5

gemiddeld aantal
bezoekers

7

ACTIVITEITEN

Ingeschreven
bewoners

Matches

75 23
Geslaagde
matches

14
Duurzaam

11

MATCHES GEMAAKT MET PARTNERS

ophalen koffie-uur

ritjes

2
10

match
gastvrouw koffie-uur

ontvangsten

1

5

matches
nieuwsbrief bezorgen

bezorgdagen

nieuwsbrieven bezorgd

2
6
78

matches ziekenhuis
vervoer

ritjes

1

24

matches
maaltĳd opwarmen

keer opgewarmd

4
20

match computerhulp

bĳeenkomsten

1
3

DUURZAME MATCHES
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BEWONER
VAN DE WĲK
DE TURFBERG

Sara woont al 46 jaar in de Kreĳenbeek en voelde zich
steeds meer ontheemd. Er waren veel mensen uit de
wĳk vertrokken en nieuwe mensen kende zĳ niet meer.
In de Turfberg waren mensen die benaderd waren door
Accent op ieders Talent met de vraag of er een koffie
ochtend georganiseerd kon worden. Zo kwam Sara met
Lieneke in gesprek en 1 week later was er een
overeenkomst en was zĳ ingeschreven bĳ Accent op
ieders Talent bĳ wĳkcommissie De Turfberg. Het Talent
van Sara is vooral met mensen omgaan en het zĳn van
gastvrouw in de Turfberg samen met Annelies vindt ze
super leuk! Het geeft haar energie en het gevoel erbĳ te
horen. Na een maand werd haar gevraagd of zĳ een
oudere vrouw wilde bezoeken. Dat doet zĳ nu al 1,5 jaar
en beide partĳen zĳn hier heel tevreden over. Dankzĳ
Accent op ieders Talent komt Sara nu ook met allerlei
mensen in contact die bĳ haar in de buurt wonen. Dit had
zĳ nooit verwacht.

“Een van de leukste dingen naast het koffie
uurtje is de activiteit ‘Eten wat de pot schaft’.”

Bereiken van alle wĳkbewoners
De wĳk Turfberg is een grote wĳk met veel nieuwe
mensen maar ook erg groot voor de wĳkcommissie om
iedereen te bereiken. Accent op ieders Talent gaat langs
de deuren en bereikt de mensen persoonlĳk, dat sprak
me erg aan, maar het duurt natuurlĳk wel een poos
voordat de hele Turfberg bereikt is. Een van de leukste
dingen naast het koffie-uurtje is de activiteit “eten wat
de pot schaft” ontstaan vanuit Accent op ieders Talent
maar nu doet de werkgroep het helemaal zelf. Een fijne
plek waar mensen elkaar ontmoeten en ook contact
blĳven houden met elkaar.

2020 ziet Sara als een uitdagend jaar om
ondanks alle Corona maatregelen toch mensen

bĳ elkaar zien te houden.

2020 ziet Sara als een uitdagend jaar om ondanks alle
Corona maatregelen toch mensen bĳ elkaar zien te
houden. Het gebouw de Turfberg was natuurlĳk gesloten.
Als oplossing bedachten Annelies (andere gastvrouw) en
Sara dat als de mensen niet naar de Turfberg konden
komen zĳ wel naar mensen toe konden gaan. Met koeken
en koffie werden 30 adressen aangedaan: op 1,5 m een
pakketje voor de deur zetten en iedereen vond het o zo
leuk! Sara vindt zichzelf een echte doener en is niet zo van
het bedenken en organiseren maar helpen kan zĳ als de
beste!

“Voor het aanboren van telkens nieuwe talenten
waar dan weer leuke nieuwe activiteiten uit

ontstaan is Accent op ieders Talent noodzakelĳk.”

Accent op ieders Talent de redding van de Turfberg
Wat 2021 gaat brengen is voor Sara nog een groot ?. De
soepcentrale is nu voor de 3e keer gestart en 37 mensen
hebben zich al aangemeld. Dit is ook een van de projecten
waar Sara echt apetrots op is en waar ze heel graag bĳ
helpt. Soep in bekers doen, die in kratten zetten en met de
auto naar mensen toe brengen. Volgens Sara is Accent op
ieders Talent de redding van de Turfberg. Het gebouw de
Turfberg wordt nog wel verhuurd (nu even niet) maar voor
het aanboren van telkens nieuwe Talenten waar dan weer
leuke nieuwe activiteiten uit ontstaan is Accent op ieders
Talent noodzakelĳk. Haar grote wens is dan ook om vooral
zo door te gaan!

Hansi is werkzaam als kwaliteitsmedewerker binnen het team
Zorg bĳ de Gemeente Valkenswaard. Daarvoor heeft ze enige

tĳd als WMO-consulente gewerkt en als coördinator
binnen het team. Ze is al jaren bekend met

Accent op Ieders Talent

Sara Riemens
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TURFBERG 2020

Turfberg, Hoge Akkers, Dommelen

gebieden

dommelen vlak

Hoge Akkers

turfberg

Gegraaf

Geenhoven

Turfberg 2020.csv

Alle items

TALENTEN OP DE KAART
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MatchesIngeschreven
bewoners

107 65
Geslaagde
matches

30
Duurzaam

30

ETEN WAT DE POT
SCHAFT

2

gemiddeld aantal
bezoekers

35

AVOND 'ZIE ZE MAAR
EENS GROOT TE

KRĲGEN'

12
bezoekers

KOFFIE-UREN
7

gemiddeld aantal
bezoekers

18

DE SOEPCENTRALE

14

gemiddeld aantal
koppen soep

30

ACTIVITEITEN

MATCHES GEMAAKT MET PARTNERS

DUURZAME MATCHES

match
stoep schoonmaken

wandelingen

1

52

match hond uitlaten

wandelingen

1
52

match
boodschappen tillen

til momenten

1

40

matches
nieuwsbrief bezorgen

bezorgdagen

nieuwsbrieven bezorgd

Soepcentrale
vrĳwilligers

bezorgdagen

koppen soep geleverd

2
6
120

match sociaal contact

bezoekjes

1
40

12
14
420

wandelclub lopers

wandeltochten

wandelingen

5
20
100

match bestuurslid

bĳeenkomsten

1
10

17
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Samenwerking
Een aandachtspunt van vorig jaar was de samenwerking met
het WMO en het klantcontactcentrum. Door de inzet van de
extra Coronahulplĳn is de samenwerking met beiden
versterkt. Ook de samenwerking met Cordaad en Quality
Time is gegroeid in deze periode. Nog beter is het feit dat
wĳkbewoners andere wĳkbewoners doorverwĳzen naar ons
programma. Dit geeft eens te meer aan dat het draagvlak
voor het programma wordt vergroot en het zich positief blĳft
ontwikkelen.
We willen ‘Accent op ieders Talent’ blĳven inzetten om
vraagverlegenheid en eenzaamheid in de wĳken aan te
pakken en te voorkomen.

Acties 2021
Het is in 2020 niet gelukt het concept van straat-
contactpersonen uit te breiden en op een goede manier van
onderop met de mensen zelf verder te ontwikkelen. Wel zĳn
vele “niet als zodanig genoemd” bewoners bekend bĳ de
wĳkondersteuners die deze rol vervullen. Ze geven aan niet
de titel te willen dragen. Het is boeiend het gesprek aan te
gaan over hoe de verbinding met de Talentenbank wel
gestalte kan krĳgen.

Een grote zorg is dat we uit ons jasje gegroeid zĳn, 9 jaar lang
is er groei op aantal deelnemers, op aantal activiteiten en op
aantal samenwerkingspartners. Met 4 uur per 1000
inwoners is dit onvoldoende om de kwaliteit te kunnen
blĳven waarborgen.

We gaan met elkaar verkennen wat in werkmethodiek kan
worden gekoppeld om efficiënter kunnen samenwerken.
Zoals het nabellen van de Talenten die we een half jaar niet
gesproken hebben. Met gemeente en andere
samenwerkings-partners gaan we in gesprek over de
waarde, noodzaak en grenzen van ons programma.

De groei van het aantal mensen dat deelneemt, het groeiend
besef van de waarde van het hebben van dit netwerk dichtbĳ
in de buurt. De erkenning dat het Accent op ieders Talent
programma niet kan bestaan zonder professionele
ondersteuning maakt dat we dit gesprek met vol vertrouwen
tegemoet zien! Maar onze allergrootste wens is elkaar weer
te kunnen ontmoeten in 2021.

Wat door Corona duidelĳker is geworden is dat het
versterken van je netwerk dichtbĳ in de buurt belangrĳk is,
en precies waar Accent op ieders Talent 9 jaar geleden voor
is opgezet! Trots zĳn we op deze netwerken in de
Valkenswaardse wĳken die door duurzaam te blĳven
investeren op kennen en gekend worden het lukt om ook in
Corona tĳd onze matches te maken!

Cultuurverandering
We zien dat steeds vaker wĳkbewoners elkaar weten te
vinden voor hulp en dat mensen de ruimte voelen om elkaar
om hulp te vragen. Dit zien en horen we vooral volop terug in
en om de koffie-uurtjes. Dat betekent dat er ook veel
matches gemaakt worden zonder directe hulp of
tussenkomst van de wĳkondersteuner, als mensen elkaar
kennen. We zien dat voor een heel aantal mensen hun
netwerk vergroot is door een eenmalige (duurzame) match
vanuit de Talentenbank.

Koffie-uurtjes en ‘Kennen en Gekend worden’ zĳn
gedeeltelĳk vervangen door belrondes en soep projecten. In
verband met Corona hebben er vanaf maart geen koffie-
uurtjes en geen grote Kennen en Gekend worden
bĳeenkomsten plaats kunnen vinden. Wel zĳn we in alle
wĳken op pad gegaan om bewoners te verrassen, met een
straat koffie, een muziekje, met een koffiepakketje of met
soep… Veel waardering en dankbaarheid is er vanuit de
bewoners maar ook vanuit onze samenwerkingspartners en
de gemeente Valkenswaard. Dat is fijn en geeft ook de
wĳkondersteuners de stimulans in deze moeilĳke tĳd ook te
blĳven doen wat wel kan! Soms ook pittig zoveel verdriet te
horen..

CONCLUSIE EN
AANBEVELINGEN
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