
Kort verslag van de activiteiten en omstandigheden in 2021:

2021 gaat de boeken in als het 2e Coronajaar en ook als het eerste jaar na de overstap 
van HKZ KO naar ISO.
Helaas ook als het jaar waarin de drillrap problematiek en de daaraan gelieerde 
steekpartijen onder jongeren niet meer weg te denken zijn.

Terugkijkend naar de start van het jaar waarin er net weer een lockdown was hebben we 
die periode lekker gedraaid. We zijn met de jongeren van het technisch traject, het 
verhuistraject en het winkeltraject druk bezig geweest om de binnenkant van het pand op 
te knappen. Je moet iets doen als de winkel gesloten moet blijven en je niet met de 
jongeren op pad mag. Alle plafondplaten zijn schoongemaakt en geschilderd, er is 
ledverlichting aangelegd in het hele pand, er is vloerbedekking gelegd door het hele pand, 
de muziekruimte is opgeknapt en uitgebreid, de zolder is uitgemest en opnieuw ingericht, 
de kelder is helemaal opnieuw ingericht. Daarna is de hele winkel (die leeggemaakt was 
ivm de plafonds en vloeren) weer ingericht. Daarna was de lockdown voorbij en konden 
we iedereen weer opvangen in zijn of haar eigen traject.

Aan de aanmeldingen van nieuwe clienten door het jaar heen viel op dat de problematiek 
van de jongeren zwaarder is geworden. Waarschijnlijk is de lichtere problematiek minder 
opgevallen dan andere jaren, omdat veel scholen nog op afstand les gaven en dan zie je 
nou eenmaal niet zo veel als bij de dagelijkse klasikale setting. Het kan ook zijn dat de 
psychische gevolgen van Corona de problematiek sowieso verergerd heeft. De komende 
jaren zullen we daar vast achter gaan komen.
Een feit blijft dat de jongeren die bij ons verbleven een pittig jaar hebben gehad. Het 
algehele gevoel van lusteloosheid en een gebrek aan toekomstperspectief was voelbaar 
aanwezig.
Petje af voor onze medewerkers die iedere dag weer met goede moed en een zonnig 
humeur met ze aan de slag zijn gegaan en op een positieve manier hebben gemotiveerd. 
Het is absoluut het jaar geweest waarin extra aandacht is geweest voor de verjaardagen 
van de jongeren, maar ook voor het vaker uitnodigen van ouders, broertjes, zusjes, opa's 
en oma's om eens mee te lunchen of muziek mee te maken. Nog vaker dan andere jaren 
hebben we hulp geboden bij het maken van C.V.'s, het doen van aanvragen bij 
gemeenten, schuldhulp of fondsen, het online bijwonen van rondleidingen op vervolg 
onderwijs, etc.
Mede dankzij de flexibiliteit van de medewerkers hebben we de jongeren aan de slag 
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kunnen houden.

Al met al was het een heel pittig jaar, dat werd afgesloten in de wetenschap dat er na de 
feestdagen weer een fase zou volgens met lockdowns van scholen, winkels en horeca.

2021 Was voor iedereen een moeilijk jaar en heeft veel gevraagd van zowel de jongeren 
als de medewerkers.

Er vanuit gaande dat we Corona in 2022 kunnen gaan scharen onder de categorie 
vervelend, maar niet verlammend, kijken we uit naar een nieuw jaar met nieuwe kansen 
en mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Weisfelt
Directeur
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