TALENT ONTDEKKEN
MET ZORG LIEFDE EN

AANDACHT
JAARVERSLAG STICHTING LEFTEAM 2019

Mijn zelfvertrouwen is sterk gegroeid
bij het LEFteam. Eindelijk weet ik nu
dat ik ook échte talenten heb.
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De quotes en citaten in dit jaarverslag corresponderen niet altijd met degene die op de foto staat.
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LEF KORT EN BONDIG
WE HAVE A DREAM
“We hebben een droom dat op een dag jongeren na hun 16e jaar in Zuid-Limburg niet tussen het wal en
schip komen te zitten. Een Zuid-Limburg waar jongeren niet thuis op de bank hangen; want thuis zitten,
hoe kort dan ook, is géén optie. Een Zuid-Limburg waar gepraat kan worden, maar waar vooral gedaan
wordt. Een Zuid-Limburg waar niet alleen de aandacht uitgaat naar jongeren met een startkwalificatie.
Maar waar jongeren, die een startkwalificatie ‘tijdelijk’ niet halen, of simpelweg nooit zullen halen,
wel als volwaardige deelnemers van de maatschappij worden gezien. Waar gekeken wordt naar wat
jongeren WEL kunnen en niet wat ze NIET kunnen. Een Zuid-Limburg waar je met talent en wilskracht
ook heel wat kunt bereiken. We have a dream….”

STIJGING AANTAL JONGEREN
In schooljaar 2018/19 hebben 28 jongeren een traject gevolgd bij
LEFteam. In 2019/20 is de verwachting dat we minimaal 40 jongeren
hebben begeleid.
NOOT: Cijfers van schooljaar 2019/20 zijn gebaseerd op aantallen op de peildatum maart
2020. Het schooljaar 2019/20 eindigt ultimo juni 2020.

BEGINNEN BIJ HET BEGIN
Als je tussen de 14 en 27 jaar bent en door omstandigheden gaat het even niet zo lekker op school of
als beginner op de arbeidsmarkt, dan is het fijn om een plek te hebben waar je in de praktijk tal van
dingen kunt leren. Een veilige omgeving waar rekening wordt gehouden met de omstandigheden. Een
plek waar ‘samenzijn’ belangrijk is, maar waar niet alleen wordt samengezeten. Een plek waar gekeken
wordt naar je talent, al heeft dit talent zich misschien nog niet zo duidelijk gemanifesteerd, maar een
talent dat ‘latent’ aanwezig is. Een plek die je inzage geeft in je ‘zijn’. Het is niet de eerste keer dat
bij LEFteam de basis wordt gelegd voor de toekomst. Daarnaast speelt gezond en lekker eten een
belangrijke rol in het welzijn van onze jongeren. Vooral in de doelgroep ‘curatief’ waar samen eten en/
of het ontbijt niet vanzelfsprekend zijn, zorgen we bij LEF ook voor de broodnodige energie van onze
jongeren.
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VOORUITBLIK
Schooljaar 2020/21, een mooi schooljaar zover, al weten we op dit moment
helemaal nog niet welke maatregelen ten gevolge van de Coronacrisis het werk
van het LEFteam zullen gaan beïnvloeden. Wel voorzien we grotere problemen
door de thuisonderwijs maatregelen. Veel jongeren vinden vooral structuur en
ritme bij LEFteam. Dag- en nachtritme verschuivingen en gameverslavingen
zullen naar verwachting zijn gestegen door de intelligente lockdown.
Onze belangrijkste speerpunten zijn om oprechte samenwerkingen te
intensiveren en verder uit te breiden. Maar daarnaast ook om een structurele
wijze van financiering te vinden om het project te borgen en hulp te garanderen
voor deze kwetsbare groep jongeren, daarvoor is een meerjaren en structurele
financiering cruciaal. Omdat we van mening zijn dat we naast subsidies, ook zelf
moeten zorgen voor financiën, willen we de social enterprise activiteiten samen
met onze jongeren nog verder doorontwikkelen.

MEER KANSEN VOOR JONGEREN
Wist u dat...Stichting LEFteam vanaf schooljaar 2018/19 meedoet met het
driejarig programma ‘Meer Kansen voor Jongeren’ van het Oranje Fonds?
We doen dit samen met 19 collega’s door heel Nederland. Met ons project
‘buitenschoolse heroriëntatie voor overvraagde en overbelaste jongeren’, richten
we ons op jongeren die uitgevallen zijn, of op het punt staan uit te vallen op
school. De co-subsidiënten van dit programma zijn: Sint Clemens Stichting,
Elisabeth Strouven Fonds, KNR/Projecten in Nederland (PIN) en de Gemeente
Maastricht.

SOCIAL ENTERPRISE VERDER UITGEBREID
Stichting LEFteam ontvangt géén structurele subsidies van overheidsinstanties. Onze financiering
wordt hoofdzakelijk gedragen door subsidiënten als private vermogensfondsen, landelijke fondsen,
incidentele subsidie door de lokale overheid, service clubs en giften. Om onze onafhankelijkheid in de
toekomst te waarborgen, zijn we in 2018 begonnen om concrete diensten en producten aan te bieden
voor diegene die ons een warm hart toedragen. Of zoals het ook wel wordt genoemd: social enterprise,
een beweging die bij het genereren van geld ‘maatschappelijke impact’ voorop stelt. De producten en
diensten worden samen met onze LEFjongeren in het kader van talentontwikkeling tot stand gebracht.
In 2019 hebben we dit verder uitgewerkt met een mooi positief resultaat tot gevolg. Het batig saldo
wordt weer gebruikt om het doel van de stichting te verwezenlijken; méér jongeren in hun kracht zetten.
Logisch verhaal eigenlijk!
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In de periode tot de start van mijn
therapie, ben ik iedere dag bij LEF
geweest. Ik ken mezelf, ik zou
anders zo weer in mijn oude patroon
vervallen. En daar is LEF voor nodig.
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VOORWOORD
Ook in 2019 werkte Stichting LEFteam in Maastricht vol enthousiasme aan het verwezenlijken van onze
droom (zie pagina 4), die de lezers van de vorige jaarverslagen ongetwijfeld herkennen. We realiseren
dit middels het door het Oranje Fonds geïnitieerde en gesubsidieerde programma ‘Meer Kansen Voor
Jongeren’ (MKVJ). 2019 was het derde jaar dat we met financiële steun van de Gemeente Maastricht een
deel van de basiskosten (huisvestingskosten, energielasten en een stukje coördinatie) van onze stichting
hebben kunnen dekken. Ondanks de forse verlaging van de basissubsidie, zijn we door de co-financiering
van o.a. Sint Clemens Stichting, Elisabeth Strouven Fonds en KNR/projecten in Nederland (PIN) in staat
gebleven om het MKVJ-project van het Oranje Fonds; ‘buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste en
overvraagde jongeren’, te continueren. We hebben door dit landelijke programma voor de jongeren een
wezenlijk verschil kunnen maken.

JONGEREN KOMEN EN GAAN

VSV-PROGRAMMALIJNEN

LEFteam heeft dan ook in 2019 heel wat jongeren
zien komen en (gelukkig!) ook weer zien gaan.
Jongeren die een verkeerde schoolkeuze maakten,
tijdelijk door omstandigheden niet goed in hun vel
zaten, foute vriendjes/en of vriendinnetjes hadden
en/of gehecht waren aan bepaalde middelen die
niet standaard in het medicijnkastje staan; maar
ook jongeren die de door hen ervaren schooldruk
niet goed aankonden of op school onalledaags
gedrag vertoonden. Dit resulteerde dan ook aan
het begin van schooljaar 2019/20, na jarenlange
samenwerking, in een samenwerkingsovereenkomst
met VISTA college Entree-opleidingen Maastricht.

Al zijn we als LEFteam van nature van het
optimistische slag, zorgen zijn er natuurlijk ook.
Bijvoorbeeld over de vaak korte termijnen waarvoor
de financiering van onze activiteiten geldt. Daarom
willen wij als LEFteam ook zo graag dat we samen
met de Gemeente Maastricht en de Limburgse
schoolbesturen in de programmalijnen van het
Voortijdig Schoolverlaten (VSV) worden opgenomen.
De financiering van een belangrijk deel van onze
aanpak zou daardoor structureler van aard blijven, al
blijven we daarnaast ook naar fondsen en sponsoren
voor nog meer steun voor relevante projecten voor
jongeren zoeken. Er is zó veel te doen in Maastricht
en omstreken. Steun vanuit het VSV Zuid-Limburg
is voor ons ook van inhoudelijk belang: het is een
erkenning dat onze op preventie gerichte aanpak
nog beter wordt ingebed in het Zuid-Limburgse
‘onderwijslandschap’. Wij zijn er als LEFteam
namelijk van overtuigd dat een constructieve
samenwerking mét scholen gericht op preventie, het
probleem van het voortijdig schoolverlaten in ZuidLimburg tot normale proporties kan terug brengen.

BUURZAAM KOKEN KIDS
Ook hebben we in 2019, samen met Kansfonds en
‘Onze Buurt’, Buurzaam Koken verder vorm gegeven
naar een echte ‘KIDS’ variant. Een mooi project
waarbij onze vrijwilligers én LEF-jongeren samen
koken met kinderen uit de buurt.

SOCIAAL ONDERNEMEN
Onze ‘sociaal ondernemen’-gedachte, waarbij we
proberen een batig saldo te genereren voor onze
stichting met maatschappelijke missie, sprak
meer dan in voorgaande jaren tal van organisaties
aan. Meer instellingen, overheidsinstanties en
bedrijven boekten in 2019 een of meer dagdelen in
het schoolgebouw waarin LEFteam is gehuisvest.
Dit om heisessies te houden, te vergaderen,
presentaties te geven, een cursus te (laten) geven,
etc. En dat allemaal steeds met hulp van onze LEFjongeren (zaalopbouw, communicatie, catering, wat
er ook maar nodig is voor een activiteit). Ook de
biologische desembroden van Stadsbakkerij LEF
vonden gretig aftrek bij een groeiend aantal échte
broodliefhebbers.

WOORD VAN DANK
Natuurlijk past in een voorwoord als dit een
dankbetuiging aan de Gemeente Maastricht, het
Oranje Fonds, de Sint Clemens Stichting, het
Elisabeth Strouven Fonds, de KNR/Projecten
in Nederland (PIN), sponsoren en zakelijke
partners voor de financiële steun die wij mochten
ontvangen. Maar wij sluiten graag af met vooral veel
dankbaarheid te uiten voor al onze vrijwilligers. Hun
belangeloze en grote inzet is het stevige fundament
waarop LEF is gebouwd.
Namens het hele team van Stichting LEFteam,
Voorzitter Jeroen Winkels

Secretaris Udo Weyergraf
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WIE WIJ ZIJN

zelfvertrouwen
is sterk
Ik ben Mijn
een druk
baasje en niet
op gegroeid
bij het LEFteam.
Eindelijk
weet nu dat
mijn mondje
gevallen. Niet
iedereen
ik ook
talenten
heb.
kan hier
meeéchte
omgaan.
Bij LEF
wel!
En ik kon mijn creativiteit goed kwijt.
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VISIE, MISSIE EN DOELSTELLING
Als je even niet lekker in je vel zit, het thuis niet zo goed gaat, school even niet zo wil vlotten, stage lopen
niet echt opschiet. Dan is het fijn dat er een plek is waar je kunt ‘zijn’ en waar je ondanks deze tegenslagen
toch kunt werken aan je toekomst. En dat is in feite ook onze visie, missie en doelstelling: jongeren
structuur bieden in een realistische (werk)omgeving.

VISIE
LEF creëert nieuwe kansen voor jongeren in de
leeftijd van 14 tot 27 jaar uit Maastricht én ZuidLimburg, die zoekende zijn naar hun talenten en
buiten de kaders van opleidingen vallen. Na een
individueel en gestructureerd LEFtraject zijn deze
jongeren beter voorbereid op de eisen die de huidige
samenleving aan hen stelt, zoals terugkeer naar een
opleiding of passend werk.

MISSIE
Jongeren zijn tot enorm veel in staat en hebben
allemaal talenten. Aan jongeren die hun draai in
het onderwijs of maatschappij even niet kunnen
vinden, biedt LEF realistische talent-ontdekplekken
aan in de vorm van een LEFtraject. LEF is een
‘social enterprise’, een stichting met vrijwilligers
die voor de begeleiding van jongeren, indien nodig,
samenwerkt met professionals. LEF verbindt
relevante organisaties zoals opleidingen, gemeente
en hulpverleningsorganisaties.

DOELSTELLING
De doelstelling van Stichting LEFteam is dat de
jongeren na een individueel LEFtraject weten waar
hun kracht ligt en gemotiveerd zijn om een passende
opleiding te volgen of een leerwerkplaats te vinden.
Het LEFtraject biedt jongeren structuur en vorming
door participatie in projecten. Deze kunnen zowel
een educatieve, een ondernemende of een sociale
setting hebben.
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ORGANISATIE EN MENSEN
Elke jongere heeft aandacht nodig. Zeker als het door omstandigheden (even) niet lekker loopt thuis of
op school. Dan is het fijn om een plek te hebben waar jongeren dagen of dagdelen op eigen tempo hun
talent kunnen ontdekken. Waar rekening wordt gehouden met deze omstandigheden. Het LEFteam is zo’n
plek, waar deze jongeren van harte welkom zijn. In een veilige omgeving kunnen ze hun talent weer (her)
ontdekken en weer uitstromen naar school of werk. Bij dreigende schooluitvallers wordt zelfs het LEFteam
vaak in combinatie met school voorgesteld. De student kan dan ‘stage’ lopen met maximale aandacht, en zo
kan de leerling/student toch zijn studie afronden.

We doen dit samen met een groeiend aantal
vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden en leden
van de LEFraad van advies.
Het bestuur van Stichting LEFteam is in 2019
flink gewijzigd. Na een periode van 4 jaar hebben
voorzitter Miek Mertens en secretaris Mariëtte
Folgers hun bestuurstaken overgedragen aan
een nieuw bestuursteam. De nieuwe voorzitter is
Jeroen Winkels (‘56). Jeroen studeerde sociologie
en geschiedenis aan de Universiteit van Groningen
waar hij promoveerde op het thema ‘gezagsrelaties
in het gezin en in de politiek’. Hij werkte bij het
CBS en was aan de Radboud Universiteit directeur
van het Instituut voor Toegepaste Sociologie en
betrokken bij onderzoek naar het functioneren van
scholen én het wel en wee van scholieren. Sinds
2015 is Jeroen actief voor de Open Universiteit, een
organisatie die onderwijs aanbiedt voor studenten
die niet in het reguliere onderwijs hun plek kunnen
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vinden. De bestuursfunctie secretaris is in 2019
overgedragen aan Udo Weyergraf (‘53). Udo is na
zijn HBS-tijd gaan werken als assistent-accountant,
heeft de propedeuse Nivra (accountancy) doorlopen
en vervolgens geswitcht naar de ICT. Na een aantal
jaren in het bedrijfsleven gewerkt te hebben, heeft
hij de overstap gemaakt naar de overheid en heeft
hij diverse leidinggevende functies gehad bij diverse
nederlandse gemeenten.
Ook hebben we in 2019 een flinke stijging gezien
van het aantal vrijwilligers die gemiddeld meer dan
4 uur per week meehelpen. Dit zijn hoofdzakelijk
vrijwillige meesters, maar ook vrijwillige begeleiders
van de jongeren. Dit is een trend die hopelijk ook
in 2020 wordt gecontinueerd. De locatie aan de
Elisabeth Strouvenlaan wordt bemand door twee
vaste medewerkers (totaal 2 fte). Daarnaast zijn er
gemiddeld twee tot vier stagiaires aanwezig.

ORGANOGRAM
Bestuur

LEFraad van
advies

Algemene
coördinator

Coach
LEFjongeren

Administrateur

Dagelijkse begeleider
LEFjongeren

Technisch
medewerker

Hoofd
event

Hoofd bakkerij
en horeca

Hoofd ict en
promotie

Meester(s)

Meester(s)

Meester(s)

LEFjongeren
(”gezellen”)
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WAT DOEN WE

MBO niveau 2 halen, is waar ik voor
ga. In het onderwijs heb ik me niet
altijd gesteund gevoeld. Bij LEF
hebben ze het vertrouwen in mezelf
terug gegeven. Ik kan het!
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SPEERPUNTEN 2019
Wat waren de aandachtsgebieden van 2019? En hoe hebben we hier in 2019 invulling aan gegeven?
Hieronder een overzicht van deze speerpunten van 2019, met daarbij een omschrijving hoe de speer het
doel heeft weten te raken.

#01 SAMENWERKING

#03 SOCIAL ENTERPRISE

We hebben in 2019 een aantal goed lopende
samenwerkingen verder geïntensiveerd. Zo
tekenden het LEFteam en VISTA college Entreeopleidingen de alliantie ‘buitenschoolse heroriëntatie
van overbelaste en overvraagde jongeren’. Deze
intensieve samenwerking is gebaseerd op de
samenwerking sinds de oprichting van het LEFteam.
Met name op het bieden van een realistische
talent-ontdekplek voor jongeren die dit hard
nodig hebben. Een (stage)plek die gebaseerd
is op maatwerk en daardoor beter aansluit en
méér kansen biedt dan een reguliere stageplaats.
Het ‘zorg-liefde-aandacht’-aspect is hierbij een
belangrijk en doorslaggevend onderdeel. Er zijn in
Nederland maar weinig samenwerkingen tussen
onderwijs en burgerinitiatieven bekend. Dit maakt de
samenwerking er eentje met LEF: uniek en ‘out of
the box’!

Om nu en in de toekomst minder afhankelijk te
zijn van subsidies, hebben we onze sociale omzetactiviteiten verder uitgebreid. Zo bakken we brood
en gebak in onze sociale bakkerij: Stadsbakkerij
LEF en verzorgen we steeds meer all-inclusive
evenementen voor non-profit organisaties. Enerzijds
levert dit een derde geldstroom op, en anderzijds
leren onze jongeren hun talent ontdekken in de
praktijk. Win-win dus!

#02 PROFESSIONALISERING
In 2019 heeft Stichting LEFteam een ware
professionaliseringsslag ondergaan. Naast een
compleet nieuw bestuur in de personen van Jeroen
Winkels en Udo Weyergraf, hebben we aan aantal
belangrijke vrijwilligersvacatures structurele
invulling weten te geven. Deze vrijwilligers zetten
zich meer dan 4 uur per week belangeloos in voor
Stichting LEFteam. Daarnaast zijn we door een
uitbreiding van een aantal goed doorontwikkelde
ICT-hulpmiddelen als app’s en software, nog beter in
staat om de jongeren te begeleiden door hen meer
duidelijkheid, én structuur te geven.

#04 FINANCIERING MEER KANSEN VOOR
JONGEREN
Voor het tweede jaar op rij doet LEFteam mee
met het landelijke Oranje Fonds programma
‘Meer Kansen Voor Jongeren’. Met ons project
‘buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste en
overvraagde jongeren’, richten we ons op jongeren
die uitgevallen zijn, of op het punt staan uit te vallen
op school. Om de begroting voor dit geweldige
programma ook voor schooljaar 2019/20 en 2020/21
rond te krijgen, hebben we intensief geworven. En
het is gelukt: naast het Oranje Fonds co-financieren
ook Sint Clemens Stichting, Elisabeth Strouven
Fonds, KNR/Projecten in Nederland (PIN) en de
Gemeente Maastricht dit programma.
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ACTIVITEITEN 2019
Interessant die speerpunten... Maar wat heeft Stichting LEFteam nu eigenlijk concreet gedaan in 2019?
Hieronder een overzicht van concrete activiteiten.

CITY DEAL ZUYD HOGESCHOOL
MAASTRICHT UNIVERSITY
In september 2019 ging bij Coöperatie Blauwdorp
by LEFteam de City Deal Blauwdorp van start.
De City Deal is een groot multidisciplinair
leefbaarheidsproject in de wijk Blauwdorp. 150
studenten van Hogeschool Zuyd en Universiteit
Maastricht zijn een volle werkweek bezig geweest
om de leefbaarheid in Blauwdorp/Mariaberg te
verbeteren. Dit resulteerde in een grote presentatie
op vrijdag waarbij ‘tout Maastricht’ was uitgenodigd.
City Deal koos voor onze locatie vanwege de
centrale ligging in de wijk, maar uiteraard ook om
de uitstekende faciliteiten én de sociale gedachte
achter het concept van Stichting LEFteam: talentontdekplek. Volgend jaar weer?

PILOT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD
In september 2019 is Stichting LEFteam gestart
met de voorbereidingen van de Maatschappelijke
diensttijd (MDT). De MDT is een Rijksprogramma en
een ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste
versie van henzelf. Een kans voor jongeren om
hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn,
nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken
voor de toekomst. Samen met 9 leerlingen van de
Bernard Lievegoed School én onze LEFjongeren,
hebben we twee weken lang ideeën bedacht voor
deze MDT. In 2021 hopen wij te kunnen starten met
dit Rijksprogramma voor jongeren mét en zonder
startkwalificatie.

SMAAKLESSEN / BUURZAAM KOKEN KIDS
In 2019 zijn we gestart met een nieuwe serie
smaaklessen voor basisscholen tijdens schooltijd
én kookworkshops voor (buurt)kinderen op de
vrije woensdagmiddag. Samen met meester-koks,
vrijwilligers en onze LEFjongeren bereiden we dit
voor, begeleiden en ontvangen we de kinderen.
Inmiddels zijn we alweer 30 sessies verder, en
hebben de kinderen én onze LEFjongeren er super
veel van opgestoken!
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NLDOET 2019
Net als iedere jaar deed LEFteam ook in 2019 weer
mee met de landelijke vrijwilligersdag NLdoet.
Maar liefst 53 personen, onder wie buurtbewoners,
vrijwilligers, LEFjongeren, bestuursleden, Serve the
City, hebben een dag lang de handen uit de mouwen
gestoken. En met z’n grote groep krijg je wat gedaan!

STADSBAKKERIJ LEF
Onze desembakkerij heeft in 2019 een grote vlucht
genomen. LEFjongeren helpen mee in deze bakkerij,
met alle aspecten die daarbij komen kijken: van
het bestellen en bereiden van ingrediënten tot het
opeten en bezorgen van het brood. Brood bakken is
een zintuiglijke bezigheid, en dat past goed bij onze
doelgroep. Naast desembrood, voor eigen gebruik,
krijgen we steeds meer bestellingen van organisaties
die kiezen voor (h)eerlijk brood, sociaal bereid. Wij
hopen hier in 2020 verder op door te kunnen gaan.

SOCIALE EVENEMENTEN
Vaak wordt aan het LEFteam gevraagd: “Wat doen
die jongeren bij jullie?” of “Hoe ziet een traject er
uit? ”. Antwoord is steevast: “Kom maar een langs
en bekijk en ervaar het zelf.“ Het LEFteam wil dat
jongeren zo veel mogelijk realistische ervaring
opdoen, en op die wijze ontdekken waar hun talent
ligt. Voor een groot gedeelte doen we dit door
jongeren mee te laten helpen bij het organiseren
van evenementen. Of het nu een vergadering is van
6 personen in een lokaal of een presentatie van
80 personen in de ontmoetingsruimte. In iedere
sociale opdracht van (non)profitorganisaties zitten
leerelementen voor onze LEFjongeren. In 2019
is het aantal organisaties die ons op deze wijze
ondersteunen verder gegroeid. En daar zijn we
bijzonder trots op. Dus mocht u een bijzondere
locatie nodig hebben voor een workshop, seminar,
presentatie, brainstorm, lezing. Binnen of buiten.
Mét of zonder catering. U weet ons te vinden!

KINDEREN GEVEN
JONGEREN
VERTROUWEN:
IK HELP JOU,
JIJ HELPT MIJ!

Dolf Nievergeld is leerkracht van
combinatiegroep 3/4/5 van de Montessorischool
Binnenstad Maastricht. Ook is hij als
contactpersoon bewegen en gezondheid én
intermediair van het Jeugdfonds, betrokken
bij diverse activiteiten. Hij vertelt hieronder
over zijn positieve ervaring met Coöperatie
Blauwdorp by LEFteam.
Brood maken van A tot Z
“Wij zijn al eerder bij het LEFteam geweest
met Winter in Blue in 2018. Dat was zo’n leuke
les en goede opzet, dat wij meteen ons hebben
ingeschreven voor de ‘smaaklessen’. Wij vinden
het altijd leuk om op een andere locatie te komen
met leerlingen. Het is leerzaam voor kinderen:
hoe gedraag je je ergens anders, hoe ga je daar
naar toe, contact met andere mensen, andere
manieren van werken, met andere materialen
werken. Bij de ‘smaaklessen’ hebben de kinderen
het proces van brood maken van A tot Z zelf
kunnen uitvoeren.
Enthousiast aan de slag
Daarnaast werd ook gesproken over gezonde
keuzes maken met betrekking tot voeding. Alles
was zoals we gewend zijn Coöperatie Blauwdorp/
LEFteam goed geregeld: ontvangst was goed
en voorbereiding was uitstekend. Alles stond
klaar, wij werden ontzorgt! Er was een duidelijke,
gestructureerde opzet. Tegelijkertijd was er ook
ruimte voor kinderen om vragen te stellen. De
meester-koks gaven een goede, duidelijke en
gestructureerde uitleg. Er was veel interactie
met onze leerlingen. Leerlingen werden daardoor
enthousiast en gingen graag aan de slag.
Talent ontdekken via smaaklessen
Het bijzondere is ook dat de jongeren die bij LEF
een talent-ontdekplek hebben, taken krijgen bij
de organisatie en de praktische uitvoering van de
‘smaaklessen’. Sommigen durfden van het begin
af aan meteen mee te helpen/assisteren. Anderen
hadden even wat tijd nodig. Maar iedereen droeg
zijn steentje bij. Ze werden zelf enthousiast
doordat de leerlingen ook heel enthousiast
reageerden. Op deze wijze snijdt het mes aan
twee kanten als je het mij vraagt: onze leerlingen
leren van de smaaklessen, maar óók de 17 tot 21
jarigen van het LEFteam.”
Jaaaaaaaaaa, heel graag!

Dolf Nievergeld
leerkracht Montessorischool Binnenstad Maastricht

Op de vraag of Dolf nog een keer mee wil doen,
antwoordt hij:”Jaaaaaaaaaa! heel graag! De
kinderen zijn stuk voor stuk laaiend enthousiast.
De groepen die niet mee zijn geweest waren een
beetje jaloers..... Heel veel kinderen waren ook
geïnteresseerd om andere workshops bij LEF te
gaan volgen. En ik heb vernomen, dat een aantal
kinderen dat ook hebben gedaan. Zij hebben er in
de klassen over verteld.”
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ACTIVITEITEN 2019
BLAUWE LOPER / WONINGSTICHTING
SERVATIUS
De ‘Blauwe Loper’; is een project om de leefbaarheid
en de bereikbaarheid van de buurten Blauwdorp,
Mariaberg en Trichterveld flink te verbeteren. Met
meer groen, meer sociale activiteiten, de aanleg
van een park en een fiets- en wandelroute. Onze
locatie, Coöperatie Blauwdorp by LEFteam, valt in
dit gebied. Vandaar dat een van de initiatiefnemers,
‘Woningstichting Servatius’, veelvuldig gebruikt
maakt van onze locatie om hier bijeenkomsten te
organiseren: energiemarkten voor buurtbewoners,
vergaderingen, creatieve sessies voor de inrichting
van het park etc. En ook hierbij worden onze
LEFjongeren intensief betrokken in de voorbereiding
en de uitvoering. Leermomenten die ze prima mee
kunnen nemen in hun portfolio.

PORTFOLIO IN ADOBE SPARK
We steken het niet onder stoelen of banken,
maar LEF is enthousiast over Adobe Spark. We
gebruiken deze tool om onze jongeren wegwijs te
maken in de wereld van video-editing, maken van
presentaties, grafisch ontwerpen en het maken
van een webpagina. Deze gratis tool van Adobe
levert meteen resultaat, en dat vinden de jongeren
te gek! In 2019 zijn we deze tool intensiever gaan
inzetten voor het maken van een portfolio. En met
resultaat... een aantal jongeren is op basis van deze
manier van presenteren (en uiteraard hun LEFervaring) aangenomen bij vervolgopleidingen en/of
werkgevers. We definitely feel a Spark!

STADSTUIN TUINZATERDAG SAMEN MET
SERVE THE CITY
In onze Stadstuin van ruim 2000 m2 is genoeg werk
aan de winkel. Samen met de LEFjongeren zijn we
in het voorjaar t/m najaar dagelijks in de weer in de
tuin. Planten poten, bemesten, snoeien, bewateren,
oogsten, onderhoudswerkzaamheden, noem maar
op. Er is altijd werk (lees activiteit), want de natuur
staat uiteraard nooit stil. Daarom hebben we met
Serve the City Maastricht afgesproken dat ze ons
één keer per maand komen helpen met een groep
jonge (internationale) vrijwilligers. Samen met onze
LEFjongeren verzetten zij bergen werk. Interessant
van deze samenwerking is dat vrijwilligers en
jongeren elkaar ontmoeten en er organisch nieuwe
verbindingen en vriendschappen ontstaan.
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ALLIANTIEOVEREENKOMST
LEF/VISTA COLLEGE

Na een jarenlange samenwerking op diverse
terreinen, was het in september 2019 dan zover.
De samenwerkingsovereenkomst tussen VISTA
college Entree-opleidingen Maastricht (voorheen
Leeuwenborgh opleidingen) werd bekrachtigd met
een handtekening onder het programma ‘Meer
Kansen Voor Jongeren’. De alliantie ‘buitenschoolse
heroriëntatie van overbelaste en overvraagde
jongeren’ is gebaseerd op het bieden van een
realistische talent-ontdekplek voor jongeren die dit
hard nodig hebben. Een (stage)plek die gebaseerd
is op maatwerk en daardoor beter aansluit en
méér kansen biedt dan een reguliere stageplaats.
Het ‘zorg-liefde-aandacht’-aspect is hierbij een
belangrijk en doorslaggevend onderdeel. De
samenwerking is zeldzaam in zijn soort. Er zijn in
Nederland namelijk maar weinig samenwerkingen
tussen onderwijs en burgerinitiatieven bekend.

GROEIKAST PROJECT
In samenwerking met Aptus Plant Tech, een vriend
van het LEFteam, hebben we in 2019 letterlijk
energie gestoken in een energiezuinig LED-kweek
systeem. Veel LEFjongeren vinden het interessant
om ook gedurende de winter kruiden en bepaalde
groenten te kunnen kweken en bezig te zijn met
natuurlijke materialen. Met een totaal systeem
bestaande uit LED-groeilampen en incubators; een
soort couveuses voor plantjes, zijn we in nu staat om
het hele jaar door sla en kruiden (munt, basilicum
en tijm) te kweken. Het verbruik van het totale LEDsysteem is totaal 35 Watt. Dat is niet veel meer dan
een ouderwetse gloeilamp. En de opbrengst is écht
verbazingwekkend, én vooral lekker!

Ik zit al een tijdje thuis, en dat werd een beetje
saai. Ik houd van rust. Bij LEF houd ik me veel
bezig met administratie. Ik ben namelijk goed in
het ontdekken als iets niet klopt. Althans dat zegt
men hier. Wist ik zelf niet.
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KENGETALLEN 2019

Ik heb mijn middelbare schoolperiode
niet vlekkeloos doorlopen. Ik voelde
me niet lekker in mijn vel en ben
gestopt. Bij LEF houd ik me bezig met
‘media en events’. Dit jaarverslag is
door mij gemaakt’. Leuk toch ;-).
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WAPENFEITEN
28%

<18 jaar
Wat hebben we in 2019 concreet bereikt en gepresteerd in relatie
tot onze missie, visie en doelstelling.
Bijvoorbeeld hoeveel LEFjongeren hebben we in huis gehad? Wat is de leeftijd van deze jongeren? Hoe zit
het met de in- en uitstroom? Hieronder vindt u een schematisch overzicht van deze wapenfeiten.

AANTAL LEFJONGEREN

LEEFTIJD LEFJONGEREN

52%
18-23
28% jaar
<18 jaar

40

28%
20%
<18
>23 jaar
jaar
52%
18-23 jaar

INSTROOM LEFJONGEREN




52%
18-23 jaar
20%
>23 jaar









28%

16%

12%

4%

8%

4%

28%



MBO
niveau 1

MBO
niveau 2

MBO
niveau 3 & 4

HAVO

HBO/WO

VSO

Sociale zaken /
UWV,
(jeugd) Hulpverlenende
organisaties

LEFJONGEREN ONDERWIJS/GEEN ONDERWIJS
20%
>23 jaar

36% volgt geen onderwijs

64% volgt onderwijs

UITSTROOM LEFJONGEREN






AANTAL MEDEWERKERS LEF





31 vrijwilligers





3%

33%

7%

10%

13%

17%

17%



VO

MBO/HBO
WO

Arbeid

Dagbesteding

Intramurale
behandeling

Anders

SAMENWERKINGSPARTNERS
(Jeugd)
hulpverlenende

Nog aanwezig

12 stagiaires

Sociale
zaken

2 werknemers

Onderwijs

(Geestelijke)
gezondheid

Anders

Maatschappelijke
dienstverlening

NOOT:
Vertoonde infographics en cijfers van schooljaar 2019/20
zijn gebaseerd op aantallen op de peildatum 1 maart 2020.
Een aantal diagrammen zijn derhalve geëxtrapoleerd
richting einde schooljaar ultimo juni 2020.
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STEUN EN TOEVERLAAT

In schooljaar 2018/19 is het LEFteam
uitgekozen om mee te doen met
het programma ‘Meer Kansen Voor
Jongeren’. Een feestje waard!
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SUBSIDIËNTEN EN VRIENDEN
Om onze missie en doelstelling waar te kunnen maken, is Stichting LEFteam dank verschuldigd aan diverse
fondsen, sponsoren en subsidiënten die ons in 2019 de noodzakelijke steun in de rug gaven. En niet te
vergeten onze vele gulle vrienden en ijverige vrijwilligers. Met deze brede steun kunnen we veel ZuidLimburgse jongeren een beter toekomstperspectief bieden.

ORANJE FONDS

ELISABETH STROUVEN FONDS

www.oranjefonds.nl - Sinds de oprichting van
Stichting LEFteam staat dit landelijke fonds
garant voor daadkracht. Sinds schooljaar 2018/19
doen we binnen dit fonds mee met het driejarig
programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’. Een
programma waaraan 19 andere vrijwilligersprojecten
aan meedoen, van Friesland tot Limburg. De
projecten helpen jongeren bij het halen van een
startkwalificatie, het vinden van een baan en mee te
doen in de samenleving.

www.elisabethstrouvenfonds.nl - Elisabeth Strouven
Fonds biedt financiële ondersteuning aan initiatieven
van organisaties en instellingen in Maastricht en
omstreken. In 2019 besloot dit fonds om zich als cofinancierder in te zetten voor het programma ‘Meer
Kansen Voor Jongeren’ voor schooljaar 2019/20.

ONZE BUURT
www.onzebuurt.eu - Onze Buurt is een actie
van de woningcorporaties verenigd in Ons
Limburg, uitgevoerd met hulp van Oranje Fonds
en de Provincie Limburg. De actie bevordert de
leefbaarheid in Limburgse wijken en dorpen en reikt
ieder jaar een stevig startkapitaal uit aan het beste
buurtplan. In 2019 viel het startkapitaal aan ons
project Buurzaam koken KIDS ten deel.

KANSFONDS
www.kansfonds.nl - Kansfonds helpt mensen omzien
naar de kwetsbaarsten in onze samenleving. Elk
jaar steunt dit fonds ruim 500 kansrijke initiatieven
die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te
doorbreken. In 2017, 2018 en 2019 deed LEFteam
mee in de versneller: opgroeien in armoede. Met ons
project ‘Buurzaam koken’ brachten we ouders en
kinderen in de buurt bij elkaar middels het medium
‘gezond eten’. Ook onze LEFjongeren deden hierbij
veel ervaring op.

KNR/PROJECTEN IN NEDERLAND (PIN)
www.knr.nl/pin - Projecten in Nederland is een
commissie van de KNR (Konferentie Nederlandse
Religieuzen). Hoewel de KNR-PIN een katholieke
grondslag heeft, steunen zij niet alleen ‘(katholieke)
gelovige’ projecten. In 2019 besloot PIN om zich als
co-financierder in te zetten voor het programma
‘Meer Kansen Voor Jongeren’ voor schooljaar
2019/20.

SINT CLEMENS STICHTING
www.sintclemensstichting.nl - Sint Clemens
Stichting zet zich in voor kwetsbare jeugd tot
de leeftijd van 23 jaar. Grotendeels de primaire
doelgroep van LEFteam. Zij bieden financiële
ondersteuning aan sociale- en maatschappelijke
organisaties. In 2019 besloot Sint Clemens Stichting
om zich als co-financierder in te zetten voor het
programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’ voor
schooljaar 2019/20.

GEMEENTE MAASTRICHT
www.gemeentemaastricht.nl - Al reeds bij de
oprichting van LEFteam in 2013 heeft de gemeente
Maastricht LEFteam projectmatig (flexibele
subsidies) én algemeen (basissubsidie) ondersteund
in financiële zin. In 2019 was dit gebaseerd op
een eenjarige subsidie in kader van de algemene
subsidieverordening.
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Wij hebben in 2019 ideeën
bedacht voor de invulling van de
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in
Maastricht. Echt super om te doen!
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Op mijn 14e stond ik al in de Chinese
keuken tot ‘s avonds laat. Dat was
hard werken. Ik had daar op een
gegeven moment geen zin meer in.
Mede door LEF heb ik weer zin in
koken gekregen. Ik zit in nu op de
koksopleiding niveau 2.
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SPEERPUNTEN 2020
Wat gaan we doen in 2020, wat gaan we beleven? Een heleboel. Hieronder vindt u een overzicht van de
speerpunten, in willekeurige volgorde, waar we ons in 2020 op willen concentreren.

#01 LEF IN HET NIEUWE CONVENANT
VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
2020-2024?
In het nieuwe schooljaar 2020/21 gaan de nieuwe
VSV-programmalijnen van start. Deze worden
iedere 4 jaar opgesteld door de Zuid-Limburgse
gemeenten samen met de scholen in RMC-regio 39
(1)
. Voor de nieuwe periode is Heerlen aangewezen
als contactgemeente, en het VISTA College als
contactschool. Zij hebben de regie. Het LEFteam is al
geruime tijd bezig om in dit programma opgenomen
te worden. Onze doelstelling sluit immers naadloos
aan op de doelstelling van het VSV-convenant;
het terugbrengen van het aantal voortijdige
schoolverlaters. We hopen oprecht dat de RMC-regio
39 klaar is om een bewezen en krachtige interventie
als onze ‘buitenschoolse heroriëntatie’ op te nemen
in het convenant. En ja, daar is LEF voor nodig.
Letterlijk en figuurlijk! Fingers crossed!
(1) Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid-Limburg

#02 UITBREIDING VAN DE SOCIAL
ENTERPRISE
Stichting LEFteam wil haar ‘social-enterprise’activiteiten verder uitbreiden. Daarbij staat onze
maatschappelijke missie altijd voorop: impact first!
Door uitbreiding van deze activiteiten worden we
op termijn minder afhankelijk van subsidies. En
dat is belangrijk in de tijd van de ‘terugtrekkende
overheid’. Uit nationaal onderzoek is gebleken dat de
daarvoor benodigde noodzakelijke winst niet altijd
even goed begrepen of gewaardeerd wordt door
lokale overheden. Een ‘social enterprise’ wordt dan
vaak over dezelfde kam geschoren als een gewone
onderneming. En dat is jammer. Gelukkig is de trend
dat steeds meer afdelingen van diezelfde lokale
overheid, woningcorporaties, landelijke overheden
en serviceclubs, juist vanwege de sociale impact
(MVO), kiezen voor de diensten en producten van
het LEFteam. We zijn dan ook heel blij met deze
ontwikkeling. In onze optiek is dit dé manier om ook
op lange termijn ons LEF te kunnen blijven tonen.

#03 DEELNAME AAN
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD (MDT)
De Maatschappelijke diensttijd is een
ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie
van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten
te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen
te ontmoeten én keuzes te maken voor de toekomst.
Dit programma, waarbij de integratie van jongeren
zonder startkwalificatie een pré is, wordt geïnitieerd
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Het sluit naadloos aan op de missie en
doelstellingen van Stichting LEFteam. Zuid-Limburg
heeft een dergelijk MDT-programma écht nodig. Bij
het ministerie staat deze regio dan ook bekend als
‘witte vlek’. LEFteam heeft veel expertise in huis en
wil samen met sterke partners een verschil gaan
maken in Zuid-Limburg. Partners die net als LEF
de ‘zorg, liefde en aandacht-gedachte’ hoog in het
vaandel hebben staan. Datzelfde vaandel kunnen
we hopelijk eind 2020 buiten hangen, als de eerste
MDT-partnerschap in Zuid-Limburg een feit is.
Ook hier fingers crossed, want met een beetje LEF
maken we samen met onze samenwerkingspartners
een verschil!

#04 UITBREIDING IN VASTE KRACHTEN
Om de jongeren in de toekomst goed te kunnen
begeleiden, moet het LEFteam de komende jaren
méér gaan investeren in vaste arbeidskrachten.
De begeleiding en coaching is nu een deelfunctie
van 2 vaste krachten. Echter het is onoverkomelijk
dat hier óók de nodige administratieve en externe
overleguren bij komen kijken (rondetafelgesprekken,
verantwoording etc.). Daarnaast is het aantal
jongeren op jaarbasis nog steeds groeiende.
Gedreven vrijwilligers spelen ook een rol in de
begeleiding, maar niet structureel. Vrijwilligerswerk
is en blijft immers vrijwillig. Daarnaast willen we
voorkomen dat er sprake is van arbeidsverdringing.
We hopen dat we door een structureel financieel
fundament, in schooljaar 2020/21 kunnen starten
met de uitbreiding in vaste krachten en dus borging
van continuïteit.
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FINANCIEEL
Op de volgende pagina ziet u een overzicht van de financiële positie van de stichting en het
rekeningresultaat over 2019.

Financieel was 2019 minder succesvol dan 2018,
hetgeen hoofdzakelijk veroorzaakt werd door het
te laat indienen van facturen over 2018. Hierdoor is
het exploitatieresultaat helaas negatief en bedraagt
-10.401 euro.
Het gevolg hiervan is dat de algemene reserve
eveneens een klein tekort vertoont van -908 euro.
De liquide middelen en de nog niet ontvangen
subsidie(delen) echter bieden voldoende ruimte
om onze activiteiten tot het einde van het
projectjaar 2019-2020 te continueren. Tevens zijn er
maatregelen getroffen om in de toekomst tekorten te
vermijden.
Stichting LEFteam is en blijft afhankelijk van
subsidies. Helaas moeten wij constateren dat
sommige subsidiënten erg traag reageren met het
afgeven van de toegezegde beschikking en/of het
uitbetalen van de subsidie. Hierdoor lopen wij het
risico om in liquiditeitsproblemen te geraken.
Het baten en lasten overzicht op de volgende pagina
geeft u een globaal inzicht in onze belangrijkste
opbrengsten en lasten posten. 87% Van de baten
vloeiden voort uit de subsidies, het resterende deel
genereerde de stichting zelf. De projectkosten ad.
126.733 euro hebben hoofdzakelijk betrekking op
de twee belangrijkste projecten ‘Meer Kansen Voor
Jongeren’ en ‘Buurzaam koken KIDS’.
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JAARREKENING 2019
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA

2019

2018

Vorderingen debiteuren

6.574

5.161

Belastingen, premies sociale verzekeringen

8.747

9.843

Overige vorderingen en overlopende activa

16.016

5.655

Liquide middelen

42.640

51.782

73.977

72.441

-908

9.493

-

-

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen, premies sociale verzekeringen

1.322

-

Overige schulden en overlopende passiva

73.563

62.948

73.977

72.441

BATEN

2019

2018

Subsidies en projecten

196.928

197.740

Overige baten

348

2.361

197.276

199.101

Projecten

126.733

113.136

Personeelskosten

46.819

38.184

Huisvestingskosten

16.072

10.828

Overige

18.053

29.281

207.677

191.429

-10.401

7.672

BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2019

LASTEN

Exploitatieresultaat

27

Wilt u meer weten over LEFteam? Of heeft
u vragen naar aanleiding van dit verslag of
(samenwerkings)ideeën? Neem dan contact op
via info@lefteam.nl of bel
043 358 1927
productie, ontwerp, concept en realisatie
Nyarai Martens
redactie, tekst
Kim van Arensbergen
Udo Weyergraf
Jeroen Winkels
Robbert Smeets
desktop publishing
Nico Kars
zorg, liefde en aandacht illustraties
Rob Kars
fotografie
diverse LEFjongeren
Robbert Smeets
Joris Hilterman
©LEFteam, mei 2020
Stichting LEFteam
Postbus 20
6200 AA Maastricht
T 043 358 1927
info@lefteam.nl

