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Wil je weten wat de gemeente besluit over jouw woonomgeving? Bijvoorbeeld welke bouw- of kapvergunningen worden verleend? Of wil je informatie over verkeersbesluiten, bestemmingsplannen of verordeningen? Via eindhoven.nl/bekendmakingen vind je een actueel overzicht van alle officiële publicaties.
Hier lees je ook op welke manier je kunt reageren. Wil je automatisch op de hoogte worden gehouden van
besluiten over jouw buurt, meld je dan gratis aan via overheid.nl/overuwbuurt. Je ontvangt dan de meest
recente bekendmakingen per e-mail.

‘Jong leren werkt’ vergroot kansen
op een baan voor jongeren
Naar school gaan, leren voor een beroep en daarmee later een leuke
baan krijgen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, want soms lukt
het niet op school. Dat kan te maken hebben met verkeerde keuzes
of persoonlijke omstandigheden. Onder de noemer ‘Jong leren werkt’
helpen loopbaanbegeleiders van RMC jongeren van 18 tot 23 jaar zonder een havo- of vwo-diploma of een diploma op mbo-niveau 2 (of hoger) verder.
RMC staat voor Regionale Melden Coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten. Len van den Elsen:
“Als loopbaanbegeleider heb ik
contact met jongeren in de regio
Eindhoven-De Kempen die voortijdig, dus zonder diploma, hun
school hebben verlaten of dreigen
te verlaten. Samen met de jongere
onderzoek ik wat zijn of haar interesses en capaciteiten zijn. En ook:
is er hulp nodig bij het oplossen
van problemen die ertoe kunnen
leiden dat hij of zij niet kan starten
met een opleiding of werk?”
Volgende stap
De RMC-loopbaanbegeleiders ge-

ven de jongeren meer informatie
over het scholingsaanbod in de regio: op welk niveau kan de jongere
instromen, gezien zijn of haar vooropleiding? En welke opleidingen
passen het beste bij zijn of haar
interesses? “Zo’n schooldiploma
is ontzettend belangrijk. Daarmee
heb je een grotere kans op het vinden van een baan. Daarom helpen
wij jongeren graag met de beste
volgende stap”, aldus Len.
De ondersteuning van de loopbaanbegeleiders van RMC is gratis. Wil je meer informatie? Kijk
op eindhoven.nl/jonglerenwerkt.
Contact opnemen? Mail dan naar
rmc@eindhoven.nl of bel 14 040.

Energiebijdrage voor
huishoudens met een
laag inkomen
De gemeente wil Eindhovenaren
met een laag inkomen dit jaar
tegemoetkomen in de stijgende
energiekosten met een eenmalige bijdrage van 180 euro. De
energiebijdrage komt boven op
de maatregelen die het Rijk al
neemt. De gemeenteraad buigt
zich binnenkort over het voorstel.
“De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden fors gestegen.
Naast de maatregelen vanuit het

kabinet, kunnen we als gemeente met deze bijdrage de financieel
meest kwetsbare huishoudens
verlichting bieden”, zegt wethouder Renate Richters (Armoede).
Inwoners met een inkomen op of
net boven het sociaal minimum
krijgen de energiebijdrage via de
Meedoenbijdrage. Huishoudens
met een laag inkomen die nog niet
bij de gemeente bekend zijn, kunnen de Meedoenbijdrage vanaf
1 februari zelf aanvragen via
eindhoven.nl/meedoenbijdrage.

Officiële bekendmakingen van de
gemeente online

Hulp bij zoektocht naar
een nieuwe baan voor
50-plussers
Je bent 50-plus en je wilt aan de
bak. Een leuke baan die bij jouw
interesses en ambities past. Een
plek binnen een bedrijf waar je
gezien en erkend wordt. Waar je
jouw kennis en ervaring kunt inbrengen. Maar hoe en waar vind
je die plek? Een buddy kan hierbij
helpen.
Buddy Werkt is een traject waarin
je als werkzoekende 50-plusser
gedurende een aantal weken wordt
begeleid door een buddy uit het
bedrijfsleven. Hij of zij is jouw persoonlijke aanspreekpunt, klankbord, vraagbaak en adviseur. Én
toegang tot een netwerk dat je wel
eens precies de baan zou kunnen
opleveren die je zoekt.

Loopbaanbegeleiders van RMC, links achteraan: Len van den Elsen

Trainingen en workshops
Sinds vorig najaar is het programma uitgebreid met een leerlijn. Als
deelnemer volg je - naast de ge-

sprekken met je buddy - ook trainingen en workshops die je helpen
bij de ontwikkeling van jouw vaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gesprekstechnieken.
Ook is een inspirerend netwerkevent onderdeel van het traject.
Daar ontmoet je de andere buddy’s
en kandidaten om netwerktips te
delen.
Meld je nu aan
Buddy Werkt is een initiatief van
de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, Ergon en UWV.
In februari start een nieuwe ronde.
Ben je 50-plus, op zoek naar (ander) werk en wil je een buddy die
je begeleidt bij die zoektocht? Ga
naar buddywerkt.nl en meld je daar
als ‘ervaren professional’ aan.

Voor ieder kind een boek
Wist je dat een baby leert praten door te luisteren? Door alles te benoemen, thuis en onderweg,
heb je hier als ouder direct invloed op. Vijftig
procent van de taalontwikkeling vindt immers
binnen het gezin plaats. Een taal goed beheersen, speelt een belangrijke rol in een gezond
en gelukkig leven van kinderen. Met het project
‘Voor ieder kind een boek’ geeft de gemeente ouders een extra steuntje in de rug.

Gratis
Ontwikkeladviestraject

Welke stappen ga jij maken?

Wat mag je verwachten

Een arbeidsmarkt- en interessescan
Vier uur gesprekken met een loopbaancoach
Een helder rapport met persoonlijke tips
Een ontwikkelplan

Voor íedereen

Vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd
Woonachtig in Noord-Brabant
Werkend, niet werkend, ZZP-er of flexwerker….

Werkzoekende Miranda Groenen (53) uit Eindhoven in gesprek met
haar buddy Jaap Verheijen, manager Parking & Mobility services bij
Eindhoven Airport.

De ontwikkeladviezen van NL Leert Door! worden aangeboden via Brabant Leert en uitgevoerd
door de Leerwerkloketten in Noord-Brabant.

Wethouder Stijn Steenbakkers (Onderwijs) legt uit:
“Ik ben zelf vader van drie kleine kinderen en vind
taal ontzettend belangrijk. Praten over van alles en
nog wat en voorlezen, dat helpt jouw kind om zich
goed te ontwikkelen. Wij als ouders, kunnen daarin
echt het verschil maken. Daarom zijn we in samenwerking met de GGD en de Bibliotheek Eindhoven
gestart met ‘Voor ieder kind een boek’.
Ouders aanmoedigen
Verpleegkundigen van het consultatiebureau moedigen ouders met het prentenboek Ukkepuck aan
om voor te lezen en veel te praten met hun kind.
Daarnaast maken ze ouders ervan bewust dat thuis

Meld je direct aan!

Actuele informatie over
het coronavirus
praten in de moedertaal ook belangrijk is voor de
ontwikkeling van de Nederlandse taal. Want als je
een eerste taal goed beheerst, pik je een tweede
taal beter op. ‘Voor ieder kind een boek’ is mogelijk
gemaakt door een gift van de ASML Foundation.

www.eindhoven.nl

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.

Een uitgave van de gemeente Eindhoven

Brabant Leert biedt iets nieuws: gratis ontwikkeladviezen, uitgevoerd
door onder meer Leerwerkloket Zuidoost-Brabant. Om je te helpen
de blik op jouw toekomst scherp te krijgen. De subsidie voor deze
trajecten loopt tot 1 mei van dit jaar. Wees er dus snel bij.

schikt te zijn voor dat beroep. Met
al je vragen over leren en werken
kun je vervolgens terecht bij Leerwerkloket Zuidoost-Brabant.

In het ontwikkeladviestraject krijg
je vier uur gesprekken met een
loopbaanadviseur en een arbeidsmarkt- en interessescan. Uit deze
scan komt een rapport dat je met
de loopbaanadviseur bespreekt.

Wil jij meer inzicht in jezelf of wil je
weten van welke baan je nou echt
gelukkig wordt? Meld je dan nu
aan op de website brabantleert.nl/
loopbaanadvies.

Hierdoor krijg je een mooi beeld
van wie jij bent, wat je talenten en
vaardigheden zijn en welke beroepen daar goed bij zouden passen.
En ook wat je aan opleiding zou
kunnen doen om helemaal ge-

