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Switch Jeugdzorg heeft in 2021 een pittig jaar achter de rug.

Naast dat corona natuurlijk een grote rol speelde binnen de organisatie, 

hebben we toch een flinke groei doorgemaakt, een verhuizing, ISO 9001 

behaald en contracten met verschillende gemeenten gekregen. We zijn tevens van 

een eenmansbedrijf naar een andere organisatievorm gegaan een BV. We zijn flexibel 

geweest en aan zo’n 60 jongeren hulpverleend. Ook hebben in 2021 zo’n 8 jongeren 

een diploma of certificaat bij Switch behaald. Er is hard gewerkt door de medewerkers 

en de stagiaires van Switch dat mag gezegd worden.

Het was een pittig jaar!

OLIEBOLLEN, KOEKJES 
EN WIJN VERKOOP!

WAT DOEN WE 
KERST 2021

SWITCH BEHAALD 
ISO 9001 NORM• •

••

VERSLAG GOEDE 
DOELEN DAGEN
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GOEDE DOELENDAGEN

OLIEBOLLEN, KOEKJES  
EN WIJN VERKOOP! 

Op 11, 12, 13 en 14 november hebben de goede  

doelendagen van Switch plaatsgevonden in Veld

hoven. Tijdens dit weekend is er groots uitgepakt 

met als doel geld ophalen voor de aanschaf van 2 

hulphonden en de bouw van een huisje in Portugal. 

Dit weekend konden mensen onder meer genieten 

van een 3gangen diner, een open podiumavond 

(met maar liefst 10 acts!) en een kringloopmarkt met 

allerlei vintage artikelen. Ook kon er gedanst worden 

bij een mocktailbar en konden mensen aanschuiven 

bij het Goede Doelen Diner. Er was keuze uit een  

Koreaans, Indonesisch of vegetarisch menu met  

livemuziek van verschillende artiesten op de  

achtergrond. Deze avond werd afgesloten met  

een dans en luisteravond met bandoptredens.  

Ten slotte werd er genoten van een ontbijt en  

werden er  lezingen gegeven over o.a. hulphonden, 

autisme beleving en Switch Jeugdzorg. 

Opbrengst: 4.100 euro
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Onze goede doelen zijn:

•  2 hulphonden voor onze jongeren  

die angstig zijn

•  Een time-out huisje bouwen  

met onze jongeren in Portugal 

Wat kunt u bij ons bestellen:

•  Oliebollen per stuk € 1,00 en  

10 oliebollen voor € 9,00 

•  Een prachtige fles wijn met een nieuw- 

jaarswens gedicht als etiket voor € 10,- 

•  Heerlijke Nieuwjaars koeken van Bdelicious 

sweets per stuk € 2,- en per 10 voor € 15,-

Bestelling doorgeven:

U kunt bestellen tot en met 28 december  

via email info@switchjeugdzorg.nl of  

bel 06 225 71 005

Bestelling ophalen:

U kunt u bestelling ophalen op 31 december 

tussen 13.00 en 15.00 uur op de volgende 

adressen:

• De Schimmerik 11 in Veldhoven

• Bomanshof 6 in Eindhoven.

Dit alles voor het goede doel! Help mee om onze doelen voor de jeugd te 
bereiken!Koop dit jaar je oliebollen-koekjes en wijn bij Switch Jeugdzorg! 



KLEINE 
BERICHTJES

SINTERKLAASVIERING
Woensdag 1 december stond helemaal 

in het teken van sinterklaas! De jongeren 

en begeleiding hebben lootjes getrokken 

en prachtige surprises voor elkaar 

 gemaakt. Ook is er een dobbelspel  

gespeeld met allerlei kleine en grappige 

cadeautjes waarbij geruild, gestolen en 

teruggepakt kon worden. Niemand was 

veilig! Onder het genot van pepernoten 

was het een supergezellige ochtend,  

iedereen heeft goed zijn best gedaan.

STAGIAIRE SWITCH
Mike is een van de vele  

tagiaires bij Switch. Mike is  

19 jaar en studeert Sociaal 

Maatschappelijk Dienst 

verlening. Hij is drie dagen in 

de week werkzaam bij Switch, 

de overige dagen gaat hij naar 

school. Het leukste aan zijn 

stage vindt hij de afwisseling. 

“Doordat je ieder dagdeel  

igenlijk wel met een andere 

jongeren staat  ingedeeld, is 

elke dag anders. Je werkt  

met iedereen aan persoonlijke 

doelen en staat dus steeds 

voor een andere uitdaging!” 

vertelt hij. Een van de belang

rijkste dingen vindt Mike het 

opbouwen van een band met 

de jongeren en het personeel, 

“zo kun je veel meer bereiken 

samen”. 

SAMENWERKING MET 
AUTIMATISERING
Switch Jeugdzorg is dit 

jaar een samenwerking 

aangegaan op ICTgebied. 

Deze organisatie komt  

in onze panden om met  

jongeren rondom ICT te 

gaan werken.

EGBERT VAN BEERS 
GAAT SWITCH VERLATEN
Egbert van Beers, de grote bouwer en  

de alleskunnen, de begeleider van vele  

jongeren, en steun en toeverlaat voor  

velen gaat Switch Jeugdzorg verlaten.  

Omdat we hem allemaal zullen missen  

organiseren we een afscheidsfeestje en  

nodigen jullie uit op een later moment, 

 wanneer de coronaregels versoepeld zijn.
3

JONGEREN: BRAM
Bram is sinds kort gestart bij Switch 

en komt drie dagdelen in de week. 

Zijn doel hier is om iets vinden  

wat hij leuk vindt en waar hij zich 

mee bezig kan gaan houden. Het 

leukste aan Switch vindt Bram de 

gezamenlijke lunch. “Ik ben al op 

veel verschillende plekken geweest 

en dit is de eerste plek waar de  

jongeren zelf koken en waar  

iedereen samen luncht. Dit vind  

ik echt een pluspunt” zegt Bram.

OP ZOEK NAAR NIEUWE HUISVESTING  
VOOR SWITCH VELDHOVEN EN EINDHOVEN.
Het ziet ernaar uit dat we in juli 2022 beide panden  

moeten verlaten. Daarom zoek met ons mee naar  

geschikte huisvesting. Als je iets weet laat het ons  

horen.
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SWITCH JEUGDZORG  
WORDT VOORGEDRAGEN  
ISO 9001 BEHAALD
Het ziet er naar uit dat Switch Jeugdzorg het  

ISO 9001 kwaliteitskeurmerk heeft behaald.  

Op dit moment hebben we alle documenten  

en protocollen beschreven en zijn ze getoetst.  

Medewerkers zijn ondervraagd over hun  

kwaliteiten en de organisatie is onderzocht.  

De certificering is gericht op kwaliteitsmana 

gement, in te zetten voor zowel producerende  

bedrijven als dienst verleners. ISO 9001 is een  

bewijs van kwaliteit van dienstverlening en interne 

processen, continue verbeteringen op dit gebied  

en het verbeteren van efficiëntie. Switch  

Jeugdzorg is hartstikke trots op deze prestatie.

Behalen verschillende diploma’s en certificaten

Medewerkers zijn bij Switch afgelopen jaar actief  

bezig geweest met diverse opleidingen en  

cursussen en dit alles zal het werk ten goede  

komen. Jeanne en Jeanine zijn geslaagd voor  

het certificaat begeleider autisme, Ingeborg  

voor Fontys HBO SKJ.Iris en Rozy hebben  

bijna het SKJ op zak via EVC.

KERSTVAKANTIE
In de vakantie is switch  

gesloten en voor sommige  
jongeren toch open. Laat het weten 
als je wil dat we open zijn voor jouw 
kind. De kerstvakantie is van vrijdag 
24 december 13.00 uur tot  
maandag 10 januari 2021. Voor  

iedereen een wel verdiende  
vakantie.

KERSTVIERING
Alle jongeren zijn uitgeno-

digd voor de Switch-Kerst-
brunch op vrijdag 24 december. 

Iedereen maakt zelf iets lekkers en 
van 11.00 tot 13.00 zullen we dan ge-
zellig samen eten en proosten op 
het nieuwe jaar. Hierna begint de 

kerstvakantie en zien we elkaar 
weer terug op 10 januari 

2022! 


