
Samen leven in Vught

Uw aanspreekpunt in de gemeente Vught op het gebied van werk en inkomen, begeleiding en wonen, jeugd en gezin, zorg en hulp. 
Bel of mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

JONGERENWERK 
VUGHT
‘Omdat je gewoon jong 
mag zijn’

Een plek waar ze kunnen ontdekken wat ze nu eigenlijk willen en hoe ze kunnen 
omgaan met (nieuwe) ervaringen en of problemen. Waar ze kunnen leren wie ze zijn 
en waar hun kansen liggen. Deze plek kan thuis zijn, bij vrienden, op school, bij de 
sportvereniging of bij Jongerenwerk Vught.

Zonder oordeel
PITSTOP Vught is dé plek waar jongeren tussen de 12 en 24 jaar uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt 
even op adem kunnen komen en waar ze gratis informatie, advies of hulp kunnen vragen aan een 
jongerenwerker. Waar ze thema’s als seksualiteit, vrijetijdsbesteding, 18+, drugs, pesten, scheiding 
van hun ouders, werk, talentontwikkeling, geld, school, gevoel etc. op een vertrouwelijke manier 
met een jongerenwerker kunnen en mogen bespreken. Zonder oordeel! Ook is PITSTOP regel-
matig te vinden op het Maurick College in Vught. Dan wordt er ingespeeld op nieuwe trends en 
ontwikkelingen en worden thema’s op een ludieke manier bespreekbaar gemaakt. 

Wil je op de hoogte zijn en blijven van wat PITSTOP allemaal doet?
Check dan de social media-accounts; facebook, Instagram & LinkedIn @Jongerenwerk Vught
Jongeren tussen de 12 en 24 jaar kunnen iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur 
vrijblijvend en zonder afspraak bij PITSTOP binnenlopen, Jeugd- & Jongerencentrum Elzenburg, 
Lidwinastraat 12C in Vught. Woensdagmiddag geen tijd? Stuur dan een appje of bel naar 
Jongerenwerker Angelique Vullings en maak een afspraak: 06 27 87 47 95

Ouders/opvoeders
Ook ouders/opvoeders zijn altijd welkom om contact op te nemen met Jongerenwerk Vught.

PITSTOP is een initiatief van Jongerenwerk Vught i.s.m. Maurick College en Jeugd- & Jongerencentrum 
Elzenburg 

De ‘online try out quiz’, het project ‘Dit 
is IK!’, The movie project, het experiment 

‘to give to get‘ met een Amerikaanse 
schoolbus en het informatiepunt PITSTOP. 
Herken je dit? Dan heb jij al kennisge-
maakt met Jongerenwerk Vught.

Jongerenwerk Vught is er voor jongeren tussen 
de 12 en 24 jaar oud, maar richt zich ook op 
ouders, opvoeders en volwassen die vragen over 
jongeren hebben. Heb je vragen, problemen en/of 
ideeën over onderwerpen zoals lichaam, vrienden, 
internet, relaties, geweld, drugs, toekomst, wonen, 
werk en geld? Wil je meer weten over talent-
ontwikkeling, jongerenparticipatie en individuele 
begeleiding? Of wil je ergens rustig je huiswerk 
maken? Dan is Jongerenwerk Vught er voor jou.

Contact
Je kunt chatten en bellen naar jongerenwerker 
Angelique Vullings via 06 27 87 47 95  (telefoon/
whatsapp) of mailen naar 
jongerenwerk@welzijnvught.nl 
Langskomen? Bezoek dan vrijblijvend PITSTOP 
Vught.

GEEN ALCOHOL 
DRINKEN VOOR JE 18E? 
DOE JIJ OOK MEE!
NIX18 is een campagne waarmee het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil 
versterken dat niet drinken en roken tot je 
18e normaal is. NIX18 richt zich eerst op de 
omgeving van de jongeren en als tweede op 
de jongeren zelf. Meer informatie over deze 
campagne is te vinden op www.nix18.nl

KINDEREN HEBBEN 
DE TOEKOMST!
De gemeente Vught wil graag dat 
kinderen opgroeien in een vei-
lige omgeving. Dat zij zich op hun 
eigen manier kunnen ontwikkelen 
en een goede toekomst krijgen. 
Het lijkt zo simpel en vanzelfspre-
kend, maar dat is het zeker niet 
altijd. 

Soms kan een kind minder geluk heb-
ben, een moeilijke puber zijn of niet 
goed in zijn/haar vel zitten. Of kan 
een kind bijvoorbeeld te maken krij-
gen met cybercriminaliteit, een schei-
ding, omgaan met verkeerde mensen 
of interesse hebben in genotsmidde-
len. Maar het kan natuurlijk ook zijn 
dat u, als ouder en/of opvoeder, door 
een bepaalde reden uw zoon/dochter 
onvoldoende kansen kunt bieden. Het 
is dan belangrijk om te weten waar u 
terecht kunt met uw vragen, maar ook 
waar de jongeren hun vragen en pro-
blemen kunnen neerleggen. 

Bij de gemeente Vught kunt u terecht 
voor bepaalde vergoedingen, zoals 
bijvoorbeeld het Kindpakket of een 
tegemoetkoming in de peuteropvang. 
Verschillende deskundige jeugdprofes-
sionals zetten zich tevens in op het 
gebied van jeugdhulp voor jeugdigen en 
hun ouder(s)/opvoeder. Jongerenwerk 
Vught richt zich op jongeren tussen 
de 12 en 24 jaar oud, maar ook op 
ouders, opvoeders en volwassenen die 
vragen over jongeren hebben. Samen 
met Wegwijs+ hebben zij het boekje 
‘18+ en dan?’ uitgegeven. Ook heeft de 
gemeente Vught jeugdagenten Thom en 
Edith. Zij helpen jongeren in een vroeg 
stadium met hun vragen.

We werken nauw samen met scholen 
om samen vorm en inhoud te geven aan 
het onderwijsbeleid, om zo problemen 
onder kinderen eerder te signaleren, 
onderwijsachterstanden tegen te gaan 
en ervoor te zorgen dat kinderen zich 
beter kunnen ontwikkelen. Ook is het 
mogelijk om cursussen en trainingen te 
volgen. In Vught, Helvoirt en Cromvoirt 
worden veel sportieve, culturele, crea-
tieve en educatieve activiteiten georga-
niseerd. Deze zijn o.a. terug te vinden 
op Vught Beweegt. 

Op deze Sociale Pagina leest u daar-
naast meer over organisaties die zich 
inzetten voor jeugdigen zoals PITSTOP 
van Jongerenwerk Vught, Home-Start 
van Humanitas en het Regionaal 
Trainingscentrum.

NIEUWE ALCOHOLWET 
VANAF 1 JULI 2021
Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Alcoholwet. 
Deze vervangt de Drank- en Horecawet. Met 
deze nieuwe wet wil de overheid problematisch 
alcoholgebruik en alcoholgebruik onder jongeren 
verder terugdringen. Een van de wijzigingen is, 
dat je als minderjarige strafbaar bent als je in de 
openbare ruimte in het bezit bent van alcoholi-
sche drank. Je riskeert dan een boete. Ook moe-
ten webshops en horecazaken de leeftijdsgrens 
van 18 jaar beter controleren. Meer informatie 
op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/
alcohol-wetgeving

U woont in de gemeente Vught en hebt 
een zoon/dochter in de leeftijd van 2 
tot 4 jaar die naar de peuteropvang 
gaat. U kunt de peuteropvang niet 
betalen en hebt geen recht op kinder-
opvangtoeslag van de Belastingdienst. 
Wat nu?

U kunt misschien een tegemoetkoming voor 
de peuteropvang van de gemeente krijgen. 
Maar dan hebt u wel een briefje van de 
jeugdarts van de GGD nodig, waarin staat dat 
deze tegemoetkoming voor peuteropvang 
ook echt noodzakelijk is. Naast de tegemoet-
koming van de gemeente, betaalt u een eigen 
bijdrage. Dit is afhankelijk van uw inkomen.

Belangrijk om te weten
•  U kunt bij alle kinderopvangorganisaties 

terecht voor peuteropvang.
•  De gemeente betaalt de tegemoetkoming uit 

aan de kinderopvangorganisatie. U krijgt van 
de kinderopvangorganisatie elke maand een 
rekening voor uw eigen bijdrage.

•  De gemeente houdt rekening met het 
maximale tarief van € 8,46 per uur in 2021 
(€ 8,50 in 2022), zoals ook de Belastingdienst 
dat doet.

•  Rekent uw kinderopvangorganisatie een 
hoger uurtarief? Dan betaalt u zelf de kos-
ten die boven het vastgestelde bedrag van 
€ 8,46 in 2021 (€ 8,50 in 2022) uitkomen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op 
met de gemeente Vught via tel. 073 65 80 680

TEGEMOETKOMING 
PEUTEROPVANG

Wil jij leren debatteren of lobbyen? Wil je meer weten over duurzaamheid en je digitale vaardig-
heden vergroten? Of in gesprek gaan met jongeren uit andere Europese landen? Doe dan mee 
met het jongerentalentprogramma en volg zeven clinics waarin leerzame en interessante thema’s 
voorbij komen. Het programma sluit af met een zelf georganiseerd evenement. Wil je hierbij aan-
wezig zijn? Meld je dan aan via talent@ijsiq.com

BEN JE BIJNA 18? 
Kijk dan eens in het boekje ‘18+ en dan?’ 
Als je 18 wordt, dan veranderen er een 
aantal dingen. Je krijgt meer rechten 
(zoals zelfstandig autorijden en stem-
men), maar ook meer plichten en ver-
antwoordelijkheden. Daarom hebben 
Jongerenwerk Vught en Wegwijs+ speci-
aal voor jou een boekje gemaakt om je 
verder op weg te helpen.

In het boekje vind je uitleg over zaken die je 
moet weten en regelen als je 18 bent. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanvragen van een DigiD, 
afsluiten van verzekeringen, regelen van stu-
diefinanciering en aanvragen van toeslagen bij 
de Belastingdienst. Maar ook handige tips hoe 
je aan een baan kunt komen, een kamer kunt 
vinden, waar je terecht kunt als je schulden hebt 
en hoe je kunt sparen voor leuke dingen. 

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met 
Jongerenwerk Vught. Het boekje kun je ook 
afhalen bij PITSTOP.

Pitstop
Bijtanken in de Vughtse PITSTOP



Samen leven in Vught

HALT
Jongeren verdienen en krijgen letterlijk een tweede kans
Halt draagt landelijk bij aan het voorkomen en verminderen van jeugdcriminaliteit. 
Dit doen zij vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Halt 
heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder 
dat de jongere een strafblad krijgt. Daarnaast geven zij individuele interventies en 
voorlichting op basis- voortgezet- en speciaal onderwijs, om zo leerlingen weerbaar-
der te maken tegen verschillende vormen van criminaliteit. 

Wat doet Halt?
Halt richt zich al veertig jaar op het voorko-
men en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Zo’n 
15.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf 
opgelegd. Jongeren die na het vertonen van 
grensoverschrijdend gedrag worden doorver-
wezen door de school, de sportvereniging of 
de gemeente, worden doorgestuurd naar Halt. 
Deze jongeren krijgen een van de preventieve 
Halt-interventies, zodat voorkomen wordt dat 
zij in de toekomst alsnog met de politie in aan-
raking komen. Naast deze individuele interven-
ties geeft Halt ook voorlichtingen op scholen, 
sportverenigingen of in de wijk. En doen zij 
samen met partners mee aan de projectmatige 
of wijkgebonden aanpak die gericht is op een 
veilige samenleving. Hierdoor zijn medewer-
kers van Halt goed op de hoogte van wat er 
speelt onder jongeren en wat de nieuwste 
trends zijn.

Ondermijning 
In samenwerking met het Taskforce-RIEC 
Brabant-Zeeland is Halt op 11 oktober 2021 
gestart met het geven van de voorlichting 
‘weerbaar tegen ondermijning’. Jongeren komen 
gemakkelijk in de verleiding om snel geld te 
verdienen of even een vriend te helpen. Maar 
als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat 
meestal ook. Door middel van de voorlichting 

worden jongeren bewust gemaakt van de 
risico’s van snel geld verdienen, en het feit dat 
een strafbare keuze soms al snel gemaakt is. In 
de voorlichting worden jongeren met video’s, 
voorbeelden en stellingen gewezen op de geva-
ren van ondermijning. 

Voorlichting ’Wapens en geweld’
Vanaf 2021 is de voorlichting ‘Wapens en 
Geweld’ aan het aanbod toegevoegd. Halt wil 
hiermee leerlingen bewust maken van de straf-
rechtelijke gevolgen van wapenbezit- en gebruik, 
van de risico’s voor daders, slachtoffers en de 
omgeving, maar ook een handelingsperspectief 
bieden. In de voorlichting is aandacht voor 
denormalisering van wapenbezit (99,7% van de 
bevolking draagt géén wapen) en de invloed 
van sociale media op beeldvorming (niet alles 
wat je ziet is echt). Halt is o.a. met deze voor-
lichtingen partner in het Landelijke Actieplan 
Wapens en Jongeren van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en 
zoekt actief de samenwerking op met lokale 
partijen, zoals de politie, gemeenten en  jon-
gerenwerk. Voorbeelden hiervan zijn de lande-
lijke campagne ‘Drop your Knife’ en de lokale 
thema- en inleverweek ‘Den Bosch Ontwapent’.

Kijk voor meer informatie op de website van 
Halt.

REGIONAAL TRAININGSCENTRUM
Voor kinderen, ouders en volwassenen
Het Regionaal Trainingscentrum is een samenwerkingsverband van verschillende 
partijen binnen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel en 
Boxtel. De GGD, Farent, Mee en Ypse bieden samen trainingen en cursussen aan 
voor (de) jeugd, ouders en volwassenen. Inwoners van de gemeente Vught mogen 
hier gratis aan deelnemen. 

De afdeling jeugd van het Regionaal Trainingscentrum verzorgt verschillende trainingen en 
groepen waar kinderen nieuwe vaardigheden kunnen leren maar ook ervaringen kunnen delen 
met leeftijdsgenoten. Behalve kinderen biedt het trainingscentrum ook trainingen voor ouders 
aan. Ouders kunnen in groepen ervaringen delen en opvoed tips en vaardigheden leren. Ook 
voor volwassenen is er een mooi aanbod aan trainingen en groepen beschikbaar. Een training 
die u bijvoorbeeld helpt met slapeloosheid. Of een groep die u kan helpen wanneer u een 
dierbare verloren hebt. Enthousiaste professionele trainers staan klaar om trainingen te geven 
en groepen te begeleiden.

Meer informatie op www.regionaaltrainingscentrum.nl of bel 088 36 86 890 (maandag t/m 
donderdag van 08.30 tot 12.30 uur). 

     Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught       Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught  

‘De gesprekken met de vrijwilliger van Humanitas brachten 
rust in mijn hoofd’

HOME-START HUMANITAS 
Nabila is zwanger van haar tweede kindje als ze, door een verpleegkundige van de 
GGD en Wegwijs+, wordt aangemeld bij Humanitas Home-Start. Nabila woont samen 
met haar man en dochter Selma van 3 jaar in Vught. Van oorsprong komt het gezin 
uit Koerdistan. Na een lange reis zijn zij in Vught terecht gekomen. Selma heeft een 
ontwikkelings- en taalachterstand en is nog zoekende. 

Als coördinator van Home-Start maak ik ken-
nis met het gezin. Er wacht me een warm 
ontvangst met thee en zelfgebakken koekjes. Ik 
hoor dat Nabila best een steuntje in de rug kan 
gebruiken en een vrijwilliger zoekt die bij haar 
past. Vanaf dat moment bezoekt vrijwilliger 
Karin wekelijks het gezin. 

Vrijwilliger
Karin maakt tijd om naar Nabila te luisteren 
en wilt graag weten wat haar bezig houdt en 
welke vragen zij heeft. Ze praten over de kin-
deren, het wonen, de gewoontes in Nederland 
en persoonlijke omstandigheden. Allemaal in 
het Nederlands, zodat Nabila de taal kan oefe-
nen. Nabila geeft aan dat deze gesprekken rust 
brengen in haar hoofd en dat ze zo beter voor 
haar dochter kan zorgen. Elke week bespreekt 
Karin met Nabila hoe de afgelopen week is 
gegaan.

Delen van informatie en nieuwtjes
Karin maakt samen met Nabila een afspraak 
bij de verpleegkundige van de GGD waar zij 
luisteren naar de tips die de verpleegkundige 
geeft om interactief met Selma te spelen. Dit 
moet Selma uitnodigen tot meer en beter 
taalgebruik. Karin neemt de tijd om deze 
informatie met Nabila na te bespreken en 
nog een keer uit te leggen. Samen bedenken 
ze hoe Nabila de tips goed in de praktijk kan 
brengen. Uiteindelijk komt er een verwijzing 
naar Kentalis. Bij Kentalis doet men onderzoek 
naar de taalachterstand van Selma. Nabila is 
blij dat zij kan terugvallen op Karin, die haar 
bijstaat in de gesprekken en bij het invullen 
van de benodigde formulieren. De blijdschap 
is uiteindelijk groot als blijkt dat Selma door 
mag stromen naar het reguliere basisonderwijs. 
Heel fijn dat Nabila dit goede nieuws ook kan 
delen met Karin. 

Babyuitzet
Ondertussen zoeken Karin en Nabila samen 
naar een babyuitzet. Via Stichting Babyspullen 
ontvangen ze veel nuttige spulletjes. Als Nabila 
bevalt van haar zoontje Adam, dan heeft zij alle 
babybenodigdheden in huis. 

Een jaar later
Nu ongeveer een jaar later, staat Nabila veel 
sterker in het leven. Haar Nederlands is voor-
uitgegaan en ze is zelfs geslaagd voor haar 
school. Er spelen weliswaar nog steeds wel 
zaken in het gezin, maar Nabila voelt zich nu 
sterk genoeg om het zelf aan te kunnen. Ze 
weet ook veel beter de weg en heeft via de 
school van Selma ook al wat contacten kunnen 
leggen met andere moeders. Selma heeft het 
naar haar zin op school en Nabila weet hoe het 
werkt op school. Langzaam bouwt Karin haar 
bezoeken af. En dan is het tijd om afscheid te 
nemen…een net zo warm afscheid als welkom, 
met thee en koekjes. En veel dankbaarheid, 
voor wat Karin heeft betekent voor Nabila. Als 
coördinator rijd ik na afsluiting van zo’n traject 
euforisch naar huis. Mooi om te zien wat een 
vrijwilliger van Humanitas voor een gezin kan 
betekenen!

Ilse van Berkel
Coördinator Humanitas Home-Start

(Om privacy-redenen zijn de namen Nabila, Selma 
en Adam gefingeerd)

Hebt u ook behoefte aan een steuntje in 
uw rug van een vrijwilliger van Humanitas 
of wilt u vrijwilliger worden bij Humanitas? 
Kijk dan op 
www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch

DE TAALKLAS
Gelijke kansen op een goede start in het onderwijs 
Scholen in Vught, het samenwerkingsverband de Meierij en de gemeente Vught 
hebben een gezamenlijke visie: Gelijke kansen op een goede start in het onderwijs 
voor alle kinderen in Vught. In augustus 2021 is de Taalklas gestart. Denise Hassing, 
directeur obs de Piramide vertelt wat de Taalklas is, wat het doel is van de Taalklas 
en waarom een Taalklas nodig is in de gemeente Vught.

Denise Hassing: ‘We verwachten een toe-
stroom van kinderen in de gemeente Vught. 
Om deze kinderen goed onderwijs te bieden, 
is het van belang dat ze de taal goed begrijpen. 
We ervaarden op de scholen dat het pittig 
was om de nieuwkomers goed te begeleiden 
met een ondersteunend taalaanbod. Vanuit 
de samenwerking met de scholen in Vught, 
het samenwerkingsverband de Meierij en de 
gemeente Vught hebben we daarom besloten 
om deze leerlingen bij elkaar te zetten zodat 
we hen beter kunnen bedienen en we de 
ontwikkelkansen beter kunnen benutten: de 
Taalklas

Intensief taalbad
In de Taalklas worden anderstalige kinderen 
opgenomen tussen groep 3 en groep 8. In de 
regel gaat het voornamelijk om kinderen van 
vluchtelingen, asielzoekers en statushouders of 
kinderen die na gezinshereniging in Nederland 
terecht komen. We bieden deze kinderen gedu-
rende de periode van 1 jaar een intensief 
taalbad. Dit is een plek waar Nederlands 
gesproken wordt om zo de beheersing van de 
Nederlandse taal van kinderen te verbeteren. 

De leerkracht van de Taalklas heeft de speci-
fieke expertise NT 2 (Nederlands Tweede Taal). 

Eigen maken van de taal
In de Taalklas zijn we de hele dag gericht bezig 
met taal en het eigen maken van de taal. We 
maken gebruik van materiaal en aanbod dat spe-
ciaal bedoeld is voor de nieuwkomers. Daarnaast 
werken we met thema’s. We houden ons bezig 
met taal/lezen, rekenen en het brede aanbod, 
zoals creatief bezig zijn, onderzoekend (Hoe zit 
dit?) en ontwerpend leren (‘Hoe maak ik dit?).
 
Aansluiting regulier onderwijs
Op dit moment zitten er acht kinderen, van 6 
tot 11 jaar, in de Taalklas. Zij hebben weinig of 
nog geen onderwijs gevolgd in Nederland. De 
kinderen zitten het grootste deel van de dag 
in de Taalklas, maar er wordt ook nadrukkelijk 
aansluiting gezocht met andere groepen op 
school. Zo is er een kind die delen van de dag 
lessen in de reguliere groep 3 volgt. Gym en 
buitenspel, vieringen en activiteiten worden 
samen gedaan. Ons uiteindelijk doel is dat alle 
kinderen na een jaar Taalklas instromen bij een 
reguliere school dicht bij huis.’ 


