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• Meia Maathuis (links), beleidsmedewerker Communicatie & PR en Bernadet Engels, bestuurssecretaris

Gezocht: maatschappelijk geëngageerde bedrijven

Samen investeren in succeservaringen     en toekomst van jongeren

Boys hoody-ontwerp 
wordt werkelijkheid

E
en mooi voorbeeld van een ondernemer die belangeloos meewerkte 
aan een positieve ervaring van een jongere, is Yordi van de Sande van 
familiebedrijf TextielDruk Nuenen (TDN). Hij hoorde dat het 12-jarige 
tekentalent Boy ervan droomde om met zijn vrienden rond te lopen 

in een hoody met zijn eigen ontwerp. Pim Rolsma, ambulant hulpverlener die 
Boy en zijn gezinsleden thuis ondersteunt, gaf het signaal door. 

Yordi: “Natuurlijk werkte ik graag mee, zo geef je die jongen het plezier van zijn 
leven. Ik heb zijn tekening omgezet in een digitaal ontwerp en na de nodige 
voorbereidingen heeft Boy de hoody’s zelf op de transferpers bedrukt. Hij blij, 
wij blij. Gaaf toch voor hem?”

Boy tekent al van jongsaf aan, zegt 
hij. “Vroeger deed ik dat vaak tijdens 
de lessen op school, maar de laatste 
twee jaar moet ik meer opletten, 
dus dat gaat niet meer.” Wat hij op 
papier zet? “Auto’s van de toekomst, 
fabeldieren, ik bedenk van alles. 
De vlammen op de hoody hebben 
te maken met de kleuren van mijn 
vriendenclubje Hyper Z. Ik dacht: 
waar zie je die kleuren in terug? 
Nou, in vlammen dus, vandaar het 
ontwerp.” Boy heeft zich inmiddels 
aangemeld voor de koksschool. “Ik 
blijf wel tekenen als hobby. Misschien 
kan ik later de menukaarten gaan 
maken. En borden mooi opmaken lijkt 
me ook leuk, misschien is dat wel een 
beetje ‘tekenen op een bord’.” Pim 
staat van een afstandje toe te kijken 
bij TDN. “Gaaf, man!”, zegt hij tegen 

A
ls jeugdzorgorganisatie zetten wij ons in voor behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en gezin-
nen met complexe opvoed- en opgroeivragen. Waar mogelijk, haken we aan bij positieve ervaringen en ta-
lenten. Soms zien we dat een kind in materiële zin iets nodig heeft wat belangrijk is voor zijn toekomst, maar 
wat net buiten zijn bereik valt en dat van zijn ouders. Een laptop waardoor hij net wel die studie kan doen 

of voetbalschoenen, waardoor hij net wel kan meedoen in de club. Om dit zetje in de rug te geven, doen we dan een 
beroep op fondsen, zoals Kinderhulp, en maken we dankbaar gebruik van donaties. In 2020 hebben we de stap gezet 
naar structurele fondsenwerving, zodat we in nog bredere zin kansen kunnen bieden aan jongeren. 

Fondsenwervingsprogramma Zorgenvreters

“We zien het als onze taak om jongeren te helpen op een 
goede manier mee te doen in de maatschappij”, lichten 
bestuurssecretaris Bernadet Engels en beleidsmedewerker 
Communicatie & PR Meia Maathuis toe. “Daarom hebben 
we het fondsenwervingsprogramma ‘Zorgenvreters’ in 
de steigers gezet, dat in 2021 live is gegaan. We zoeken 
daarin de verbinding met bedrijven die willen investeren 
in de toekomst van kinderen en jongeren en hen op basis 
van hun talenten een opstapje willen geven. Dat kan via 
een aanvullende financiële of materiële bijdrage, maar ook 
op andere manieren. Bijvoorbeeld door een snuffelstage 
aan te bieden of een jongere een keer een dagje mee te 
laten doen in de praktijk of op een andere manier een 
positieve ervaring mee te geven. Succeservaringen zijn 
zó belangrijk voor deze jongeren! Het gevoel van ‘het lukt, 
ik kan het’ geeft een boost aan hun zelfvertrouwen, het 
helpt hen positief naar hun toekomst te kijken.”

Bernadet: “Wie kunnen we hiervoor beter aanspreken 
dan ondernemers met hun ondernemingsgeest en 

maatschappelijke betrokkenheid? Zij doen in wezen 
hetzelfde als jongeren: ze investeren met hun bedrijven 
in mensen en in groei. Jongeren hebben hun talenten en 
veerkracht om in hun ontwikkeling te investeren.”

Bernadet en Meia: “In het fondsenwervingsprogramma 
gebruiken we de Zorgenvreter als beeldmerk, ook bekend 
als het Zorgenvriendje. Het idee is dat kinderen hun 
angsten en zorgen opschrijven en in de mond van hun 
Zorgenvreter stoppen als eerste stap naar een oplossing. 
Het poppetje staat dus symbool voor: kinderen willen 
helpen bij het wegnemen van zorgen door te focussen 
op hun talenten en te investeren in hun toekomst.”

Op de website www.combinatiejeugdzorg.nl/
zorgenvreters staan actuele vragen, wensen en 
dromen van jongeren die bijdragen aan hun toekomst 
of het verder ontwikkelen van hun talenten. Via onze 
socialmediakanalen en gerichte mailings brengen we de 
wensen bij bedrijven onder de aandacht, in de hoop dat 
zij de jongeren kunnen helpen deze te verwezenlijken.

Club van Zorgenvreters

Bedrijven die iets voor deze kwetsbare doelgroep 
willen betekenen, maken wij graag vrijblijvend lid van 
de Club van Zorgenvreters. Een club die bestaat uit 
maatschappelijk betrokken ondernemers die eenmalig 
of misschien wel vaker een vraag, wens of droom van 
een jongere in vervulling laten gaan. Elk lid ontvangt 
een Zorgenvretersbanner/ vignet voor de website 
dat symbool staat voor maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Ook nodigen we de leden eens per jaar 
graag uit voor een ontbijt- of lunchbijeenkomst, om 
nader kennis te maken en verbinding te houden.

Als bedrijf ook iets betekenen voor een jongere? 
Ga naar www.combinatiejeugdzorg.nl/zorgenvreters 

Boy. “Ik zie dat je trots bent, je borst 
vooruit.” Boy lacht een voorzichtig 
lachje. Ja, trots voelt hij zich zeker! 

Samen veerkracht en talenten van 
jongeren stimuleren
Pim: “Ik hoop dat veel bedrijven willen 
meedoen. Ik ben ervan overtuigd dat 
Zorgenvreters enorm goed aansluit 
bij wat we in de behandeling doen. 
We ervaren dat jongeren en gezinnen 
het beste vooruitkomen als ze merken 
dat ze zelf veerkrachtig zijn. Daarom 
richten we ons in de hulp op positieve 
ervaringen van geluk en flow en hoop 
en optimisme voor de toekomst: ‘Ik 
wil het, ik kan het, ik haal het beste 
uit mezelf, dit maakt me gelukkig’. Wij 
kunnen daar in onze hulpverlening 
actief naar op zoek gaan. Hoe mooi is 
het als bedrijven met hun specifieke 
mogelijkheden de veerkracht en 
talenten van jongeren ook stimuleren 
door met hen mee te denken over het 
verwezenlijken van hun dromen!”

• Boy (links) die de door hem ontworpen hoody draagt (en ook op de cover van dit magazine 
staat), samen met Yordi van de Sande van familiebedrijf TextielDruk Nuenen (TDN), die deze 
droom voor Yordi waarmaakte.

 ” Zorgenvreters sluit  
aan bij wat we in de 
behandeling doen.
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