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Op de gemeentelijke website eindhoven.nl vind je actuele 

informatie over de maatregelen rondom het coronavirus in 

Eindhoven. Voor algemene informatie en het laatste nieuws kijk 

je op rijksoverheid.nl en voor gezondheidsvragen op de website 

van het RIVM. Of bel de landelijke informatielijn van de overheid: 

0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 

8.00 tot 20.00 uur.

Actuele informatie over 
het coronavirus

Op zoek naar de juiste werk- of leerplek? 
Het Leerwerkloket wijst je de weg!
‘Ik zit niet op mijn plek!’ Dat is de titel van een nieuwe campagne van Leerwerkloket Zuidoost-Brabant, 
speciaal voor jongeren in coronatijd. “Vaak hebben jongeren een flexibel contract. Of ze werken in sectoren 
die nu grotendeels platliggen, zoals de horeca en de detailhandel. Schoolverlaters hebben ook minder 
kans op een eerste baan. Al met al maakt dat jongeren onzeker over hun toekomst”, aldus Marjan Hesling, 
adviseur Leren & Werken.  

Volgens Marjan zitten veel jongeren op dit moment let-

terlijk en figuurlijk niet op hun plek. “Ze studeren vanuit 

huis omdat de scholen en opleidingen nagenoeg dicht 

zijn. Er zijn minder praktijklessen en het is in deze tijd 

extra lastig om een leerwerkplek of stage te vinden. 

Opdrachten voor ZZP’ers drogen op waardoor ook jon-

ge ondernemers het moeilijk hebben. In het slechtste 

geval verliezen jongeren hun baan en komen ze in een 

uitkering terecht.”

Switchen of doorstuderen
Niet zo gek dat veel jongeren vragen hebben over wer-

ken en leren. Wat is de beste keuze in deze tijd van co-

rona? Marjan: “Toch maar verder studeren? Of een ex-

tra specialisatie doen nu de kans op een baan even wat 

minder is? Is dit misschien het moment om te swit-

chen naar een sector waar meer werkgelegenheid is? 

En welke opleiding, bijscholingscursus of training kun 

je dan het beste volgen? Hoe vind je een interessante 

leerwerkplek? Er zijn ook jongeren die nog niet weten 

wat dan wel hun plek is.” 

Ontdekken wat je wilt
Voor alle vragen rondom leren en werken is er het 

Leerwerkloket. “We weten alles van leren, werken 

en persoonlijke ontwikkeling. Samen met een advi-

seur ontdek je als jongere wie je bent, wat je wilt en 

wat je al in huis hebt. Van daaruit verbinden we jon-

geren aan de juiste mensen in ons netwerk om erach-

ter te komen wat ze nodig hebben. Een opleiding, een 

 nieuwe job of juist een combinatie hiervan.” Ben je 

ook toe aan een nieuw perspectief? Meld je dan aan 

op  ikzitnietopmijnplek.nl en het Leerwerkloket wijst je 

kosteloos en snel de weg.  

Geef je mening over het 
Stadhuisplein

De komende jaren gaat er op en rondom het Stadhuisplein veel 
veranderen. Het moet het levendige middelpunt worden van een 
aantrekkelijke en leefbare binnenstad. Hoe het Stadhuisplein 
van de toekomst eruit komt te zien? Die vraag stelt de gemeente 
graag aan alle Eindhovenaren. Geef je mening over de betekenis, 
het gebruik en de inrichting van het Stadhuisplein via een 
enquête op de website van de gemeente.

Het Stadhuisplein is een belangrijke plek voor evenementen. Denk 

aan de jaarlijkse bevrijdingsherdenking, muziekfeesten en de hul-

diging van PSV. De gemeente wil er ook nieuwe woningen en meer 

groen, zoals nu al op het Clausplein en de Vestdijk. Hoe gaat dat 

samen met bijvoorbeeld ruimte voor skaters, behoud van cultuur-

historie, kunst, hoogbouw en de invulling van de begane grond van 

(nieuwe) gebouwen? Daarover gaat de enquête.

Integraal gebiedskader
De resultaten van de enquête worden gebruikt voor het opstellen van 

een integraal gebiedskader voor het Stadhuisplein. Daarover neemt 

de gemeenteraad komende zomer een besluit. In het gebiedskader 

staat waar de plannen aan moeten voldoen, zowel voor de gebouwen 

als de openbare ruimte. Hierover is de gemeente in gesprek met onder 

meer omwonenden, belangenorganisaties en ontwikkelaars. Geef 

ook jouw mening. Vul de enquête in op eindhoven.nl/stadhuisplein.  

Meedoen kan tot en met zondag 7 maart. Webinar maakt weerbaarder tegen 
inbrekers en oplichters  
Inbraak en oplichting is van alle tijden. Inbrekers en oplichters vinden 
altijd wel weer nieuwe manieren om hun slag te slaan. Tijdens een 
webinar op 18 maart kom je als Eindhovenaar alles te weten over waar 
je op moet letten om geen slachtoffer te worden.  

De online presentatie gaat over in-

braakpreventie en het herkennen 

en voorkomen van oplichting via je 

computer of smartphone. Je krijgt 

adviezen en tips die je weerbaarder 

maken tegen inbraak, babbeltrucs 

of de digitale val van cybercrimine-

len.

Stel je vragen nu
Je kunt je vragen alvast stellen en 

je meteen inschrijven via bekijk-

hetlive.nl/eindhoven. De gemeen-

te, het CCV (Centrum voor Crimina-

liteitspreventie en Veiligheid) en de 

politie behandelen zo veel mogelijk 

ingezonden vragen tijdens het we-

binar.  


