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Rondkomen met een laag inkomen
in Hillegom 
Op www.cjghillegom.nl is onder het kopje Extra’s bij laag
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Cursussen voor ouders en/of kinderen en webinars voor
sporttrainers of scoutingleiding

CJG-webinars Get up! Tijdens de lockdown
donderdag 4 februari 2021: CJG-webinar Help je puber de corona periode door
donderdag 18 februari 2021: online Get Together voor jonge mantelzorgers
donderdag 18 februari 2021, of woensdag 31 maart 2021: start online oudercursus van
Brijder Preventie: Help, mijn kind kan niet zonder beeldscherm!
maandag 1 maart 2021: start PIEP zei de muis - voor kinderen, Lisse
donderdag 4 maart 2021: webinar voor jeugdtrainers coaches bij sportverenigingen
of scouting: Pubers zijn leuk!
woensdag 10 maart 2021: CJG-webinar Hoe vertellen we het de kinderen 
woensdag 24 maart 2021: online lezing De Kracht van positief opvoeden
dinsdag 6 april 2021: Gezonde (op)voeding: hou de website in de gaten voor meer
informatie!
maandag 21 april 2021: webinar voor jonge trainers, Haal (nog) meer uit je training
maandag 26 april 2021: start online oudercursus van Brijder Preventie: Help, mijn kind kan
niet zonder!

 
Cursussen en trainingen voor professionals zijn te vinden
op: https://www.cjgprof.nl/agenda
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inkomen veel informatie te vinden rondom rondkomen met
een laag inkomen. Op deze pagina vind je ook een link
naar de pagina van de gemeente Hillegom, waar
beschreven staat op welke regelingen of organisaties je
een beroep kunt doen als je in de financiële problemen zit.

Startpunt Geldzaken 
Startpunt Geldzaken helpt huishoudens bij het op orde brengen
van hun financiën door middel van geldplannen. Het maken van
een geldplan is anoniem en gratis. Op de website van de ISD
Bollenstreek vind je negen geldplannen. Welk geldplan voor jou
van toepassing is, is afhankelijk van jouw financiële vraag. 
Voor statushouders is er sinds kort een apart geldplan beschikbaar.
Dit geldplan is er in Nederlands/Engels, Nederlands/Arabisch en
Nederlands/Tigrinya. 
Meer informatie vind je op de website van de ISD Bollenstreek. Of
je kunt bellen: (0800) 95 67 000 (gratis), of mailen: info@isdbollenstreek.nl 

Stichting Babyspullen 
Stichting Babyspullen helpt (aanstaande) ouders die het financieel
moeilijk hebben. Zij weten wat een kindje kost en weten ook dat het
soms door omstandigheden niet lukt om alle benodigde spulletjes bij
elkaar te krijgen. Omdat Stchting Babyspullen vindt dat ieder kindje
een goede start verdient, geven zij via indicatie van
hulpverleningsinstanties babystartpakketten aan (aanstaande)
ouders die het financieel moeilijk hebben.  
Kijk op de website voor meer informatie.

Steun bij opgroeien en opvoeden in
armoede 
'Ongeveer 1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in
armoede', aldus Van Beekhoven, projectleider bij het NJi.
'Wanneer ouders hun baan verliezen of minder inkomsten
hebben, dan kan het moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te
knopen. Dat geeft veel stress. Het is belangrijk
dat professionals en beleidmakers kennis hebben over de
situatie van deze kinderen. Deze kennis moet vervolgens gecombineerd worden met werkzame
elementen in de ondersteuning van gezinnen.' Lees verder over steun bij opgroeien en
opvoeden in armoede. 

Voor één dag arm 
Rekeningen stapelen zich voor uw neus op, schuldeisers en
deurwaarders hijgen in uw nek. Welke keuzes maakt u én wat
doet het met u als de deurwaarder op de stoep staat? Door
deze innovatieve, creatieve en interactieve manier van leren
krijgt u waardevolle inzichten over wat geldstress met mensen
doet. Ondanks de nabootsing van een casus, ervaart u de
stress van cliënten écht. Na de game is er ruimte om

ervaringen te delen en krijgt u handvatten om geldstress van cliënten tijdig te signaleren. Meer
informatie over deze training vind u op de site van Nibud.
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https://www.isdbollenstreek.nl/?fbclid=IwAR2w5kuFt3fsozKi8qIkSrtiuzq0zVEUSxstOpRrNe8Kp-FqSk8i6e-j4ms
https://stichtingbabyspullen.nl/hulp-nodig/aanstaande-ouders/
https://www.cjgprof.nl/shownews.asp?nws_id=5458
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MoneyWays 
MoneyWays het landelijke armoede- en schuldenpreventie
programma voor jongeren in Nederland. Uit onderzoek van
het Nibud blijkt dat één op de vijf Nederlandse jongeren grote
risico’s neemt als het op geld aankomt. Veel jongeren hebben
geen zicht op hun inkomsten en uitgaven, en kunnen hierdoor
in financiële problemen komen. Dit kan leiden tot stress,
slechte resultaten op school of zelfs schooluitval. Kijk voor
meer informatie over MoneyWays.

Maatsschappelijke Diensttijd
(MDT) 
Vanaf februari 2021 start het project MDT vanuit het
Welzijnskwartier Katwijk en de welzijnspartners uit de
Bollenstreek: Welzijn Teylingen, WelzijnsKompas Lisse,
Hillegom en Welzijn Noordwijk. 
MDT is speciaal voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar uit
de bovengenoemde regio’s die hun talenten willen
ontdekken, nieuwe mensen en ervaringen willen op doen

en zodoende van meerwaarde kunnen zijn voor een maatschappelijke organisatie. 
Denk bijvoorbeeld aan jongeren die niet weten wat hun talenten zijn of hoe ze deze moeten
inzetten, contact willen met anderen maar niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken en/of
een stip op de horizon en structuur nodig hebben.   
We beginnen met 4 skills trainingen (in februari) en daarna gaan de jongeren gedurende 5
maanden een dagdeel per week vrijwilligerswerk doen bij een lokale organisatie. Welke
organisatie dit is,  wordt afgestemd met de jongere in kwestie door middel van een intake. Ook
kunnen jongeren extra begeleiding en coaching krijgen gedurende het traject en hebben ze elke
maand een intervisie (bijklets) moment onder begeleiding van een coach/trainer.
De eerste groepen starten in februari 2021 in Lisse en Katwijk. Daarna starten er elk half jaar
meerdere trajecten in Katwijk en de Bollenstreek. 25% van de plekken is gereserveerd voor
‘verplichte’ trajecten (extra kwetsbare jongeren).  
Ken je jongeren die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, neem dan contact op met
de projectleider MDT, Peggy Stokkel: peggystokkel@welzijnskwartier.nl, of 06-121 021 18  
Op de website van Welzijnskwartier kun je meer lezen over MDT, of bekijk het filmpje over MDT
op YouTube.

Ander nieuws

Lunchwebinars voor professionals
Brijder Jeugd organiseert een aantal korte ‘’lunch-webinars’’ om professionals te voorzien van
informatie over diverse thema’s op het gebied van middelengebruik, gamen en gokken:

Donderdag 18 februari 12:00-12:30 – Cursus Help, ins and outs: Wat is verslaving? Wat
zijn handvatten om hiermee om te gaan? Een kijkje in de cursus Help die ouders laat delen
en actief aan het werk zet om het heft weer in eigen handen te nemen. Neem deel via:
https://parnassiagroep-nl.zoom.us/webinar/register/WN_QU81bRSWSayPxa_Upmf3yw
Dinsdag 2 maart 12:00-12:30 – Autisme en gamen: training voor ouders: Eet lekker je
lunch terwijl MEE en Brijder je vertellen over de “Oudertraining gamen en autisme in de
puberteit” die 16 maart gaat starten. Hierna weet je hoe je ouders enthousiast kunt maken en
aanmeldt. Neem deel via: https://parnassiagroep-
nl.zoom.us/webinar/register/WN_yYC_oxQCSmuxizYqi9cfww
Donderdag 4 maart 12:00-12:30 – Feiten en Fabels drugs: Een ludiek webinar waarin we
op zeer informele manier ingaan op feiten en fabels die bestaan over drugs. Sluit gezellig

http://moneyways.nl/over-moneyways/
https://welzijnskwartier.nl/mdt/
https://www.youtube.com/watch?v=2QDIdOGS4UQ
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Bied jongeren laagdrempelige hulp 
De lockdown en de gevolgen van de coronacrisis vormen een
uitdaging voor jongeren en jongvlwssenen. Het is belangrijk om
hier als professional extra oog voor te hebben. 
 
Waar kun je op letten? 

Breng laagdrempelige hulp voor jongeren onder de
aandacht.
Luister naar wat jongeren nodig hebben.
Heb aandacht voor de impact van de coronamaatregelen op
het leven van jongeren.

Lees meer op de website van het NJi.

Podcastserie voor ouders: "Is dit
normaal?" 
“Ben ik te strreng? Ben ik te lief? Waar doe ik goed aan? 
Elke fase, van zwangerschap tot jongvolwassene, kent zijn
eigen uitdagingen en vragen. De pubertijd kan voor sommige
ouders een lastige periode zijn, soms is het dan fijn om
ervaringen van anderen te horen. Wat maken andere ouders
mee bij de opvoeding en het opgroeien van hun kind(eren) en
waar lopen zij tegenaan? Wij praten erover in de nieuwe CJG
podcastserie “Is dit normaal?”, met in deze aflevering
pubermoeder Tineke over het gamen, niet luisteren en ander
pubergedrag van haar kinderen.

De Oudertelefoon wil taboe op
hulp vragen doorbreken 
In 2020 is Nederland verrijkt met de komst van de
Oudertelefoon, een anonieme hulplijn. “We zijn er voor
ouders die het thuis even te veel wordt”, vertelt
directeur Rolien Sandelowsky. “We willen ouderschap
bespreekbaarder maken, met inbegrip van alle
verschillende emoties die erbij horen.” 
"Ouders zetten zichzelf zowel wat betreft
verwachtingen als representatie flink onder druk. De Oudertelefoon wil het taboe doorbreken
om als ouder om hulp te vragen. Angst voor het eigen falen is nergens voor nodig. Iedereen
doet maar wat, iedereen zit met vragen. Bij ons kun je terecht om daarover te praten, hoe groot
of klein je zorgen of problemen ook zijn.”

Match, chat en ontmoet
buurtmama’s 
Via de website Buurtmama’s vinden moeders elkaar in
hun eigen buurt. Zo komen zij in contact met vrouwen die
bijvoorbeeld zwanger of net bevallen zijn of al een tijdje
mama zijn. Ideaal om ervaringen uit te wisselen.

Volg ons ook op:  
 
Facebook 

aan voor een lach en een weetje. Neem deel via: https://parnassiagroep-
nl.zoom.us/webinar/register/WN_DY2WfAXMTJ6v5b3YYuyrVw 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Gevolgen-coronavirus-grote-uitdaging-voor-jongeren
https://www.cjghm.nl/showsite.asp?map_id=877916
https://www.oudertelefoon.nl/
https://buurtmamas.nl/
https://www.facebook.com/cjghillegom
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