Your
Aan de Edese jongeren
In de levensfase van 14-27 ben je nog volop aan het ontdekken wat je wilt en kunt. Met vrijwilligerswerk kun
je (levens-)ervaring opdoen die uniek is en nieuwe inzichten geeft. Het verbreed je horizon, zonder dat het
een verplichtend karakter heeft zoals studie of werk. Je stapt letterlijk even uit je eigen leefwereld en
ontdekt nieuwe talenten van jezelf, verschillende soorten werk en organisaties, nieuwe mensen van andere
generaties of culturen.
Een belangrijke motivator is dat je het niet alleen doet! Jouw bijdrage is waardevol, maar samen maken we
verschil. Naast de vrijwillige inzet vinden we het belangrijk dat je onderdeel bent van onze lokale beweging.
We nemen daarom ook tijd voor ontmoeting en gezelligheid.

YourCube Ede
YourCube is dé plek in Ede voor jongeren om aan maatschappelijke diensttijd (MDT) vorm te geven. Hier
kunnen ze van betekenis zijn voor een ander en tegelijk bezig zijn met de eigen persoonlijke
ontwikkeling; win-win! (kwetsbare) Jongeren die zoekende zijn naar een passende studie, hun netwerk
willen uitbreiden, een stap dichterbij de arbeidsmarkt willen komen of meer structuur in hun week willen
brengen… ze kunnen allemaal bij ons terecht. Op basis van de kwaliteiten, interesses én beschikbare tijd
van de jongere, maken we een traject op maat. Tijdens dit traject krijgen ze passende begeleiding en
training aangeboden. Het unieke aan MDT is dat het trajecten van 80 uur zijn. Na het volbrengen hiervan
ontvangt de jongere ook nog een certificaat, de Europass. En dat staat natuurlijk weer goed op een CV.
Na een succesvolle proeftuinperiode zijn we in maart 2020 gestart met YourCube Ede en MDT Onderwijs.
Intussen zijn het afgelopen anderhalf jaar 88 jongeren begeleid en zijn en nog eens 247 jongeren die in
de proeftuin van betekenis zijn geweest. En zijn er al vele matches gemaakt tussen jongeren en
bijvoorbeeld de Kenhem Community, Vilente, 's Heerenloo, SportService, ReStore en nog vele andere
organisaties en samenwerkingspartners waar we aan verbonden zijn. Daarnaast hebben een waardevolle
bijdrage kunnen doen in het stukje Jong Ede (MDT Perspectief op de jeugd zomer 2021) waarbij 100
jongeren voor een kortdurend traject zijn ingezet i.v.m. de gevolgen van corona.
Samen is er al meer dan 2200 uren aan vrijwilligerswerk gedaan. Zie ook het jaarverslag 2020.

Herstel
YourCube werkt mee aan herstel van corona.
-Door inzet van jongeren tegen eenzaamheid
-Door de positieve ervaring van vrijwilligerswerk
-Door leerervaringen te bieden aan jongeren ter
opbouw en vormgeving van hun toekomst
In tijden waarin corona en beperkingen daarbij het
leven van jongeren bemoeilijkten, zijn er ook juist
vele jongeren ingesprongen in de nood ten
gevolge van corona. Jongeren ontdekken hoe ze
van betekenis kunnen zijn, hoe ze zelf ook nieuwe
dingen kunnen leren én doen ervaringen op

waarin ze de rest van hun leven baat bij hebben.
Wij zien de kans om mee te werken aan herstel
aan de Edese inwoners door jongeren in te zetten
tegen o.a. de groeiende eenzaamheid. Naast inzet
voor kwetsbare inwoners leren jongeren om te
zien naar anderen en zich ten behoeve van de
samenleving in te zetten. Wij bieden hen de
begeleiding en ondersteuning zodat dit resulteert
in een positieve, opbouwende ervaring. Dit geeft
perspectief op hun toekomst én dat van Edese
bewoners. Zo wordt omzien naar elkaar iets wat

vanzelfsprekend is. Zeker in tijden waarin de
vrijwillige inzet medio 2021 terug loopt, is het
belangrijk om een positief impuls te geven aan
vrijwilligerswerk en als onderdeel van het leven van
jongeren als een vanzelfsprekendheid te laten zijn.
Daarnaast heeft YourCube juist in 2022 een

waardevol aandeel als het gaat om de versterking
van de sociale basis. Ze sluiten met de werkwijze,
visie en activiteiten aan bij actielijn vrijwilligers,
samenwerking in de gehele sociale basis, met
specifiek ook samenwerken met toegang en
formele zorg, meten en weten en vraag en aanbod.

Doelstelling

Jongeren zetten zich met hun Maatschappelijke Diensttijd op vrijwillige basis in voor de medemens voor
minimaal 80 uur in 6 maanden. Gedurende deze periode krijgen zij begeleiding (persoonlijk en in
groepsvorm) en training aangeboden ter ondersteuning bij hun persoonlijke ontwikkeling.
Subdoelen:
YourCube zorgt voor een adequaat bereik van jongeren door o.m. promotie van de aanpak,
toepassing YourCube werkwijze en uitbreiden van de doelgroep.
YourCube werkt nauw samen met lokale partners voor o.m. het bereiken van jongeren,
programmatische afstemming en signalering. Zoals o.a. De Schakels, Het Streek Lyceum, Dulon
College en Werkkracht.
YourCube ontwikkelt de YourCube aanpak verder door het bereik onder jongeren te vergroten en te
signaleren welke knelpunten jongeren ervaren, kansen die jongeren zien en effecten van de
YourCube aanpak.

Werkwijze
YourCube is bij uitstek persoonlijk en flexibel,
maar wel met een vaste opbouw en structuur. Per
jongere wordt een stappenplan doorlopen,
bestaande uit:
Kennismaking/intakegesprek
Bepalen ontwikkeldoelen
Matching met een ervaringsplek
Begeleiding en training/intervisie

Beloning in de vorm van het Europees
erkend certificaat, de Europass
Afronding en evaluatie

Beoogd resultaat
In 2022 wil YourCube Ede deze kans bieden aan
70 jongeren die zich voor 80 uur inzetten ten
behoeve van de Edese samenleving en hun
eigen groei en ontwikkeling.

Begroting
Inkomsten

Kosten

Gemeente Ede (co-financiering) €
ZonMw (ministerie VWS)
€

20.000
61.200

Personeel
Projectkosten
Training en inspiratie
Ontwikkelingsbudget jongeren
Huisvestingskosten
Communicatie & PR
Kantoorkosten

€
€
€
€
€
€
€

70.400
1.500
1.250
3.750
400
2.500
1.400

Totaal inkomsten
Resultaat

81.200
0

Totaal kosten

€

81.200

€
€

Dankzij de financiële steun vanuit de overheid is de inzet van YourCube in Ede mogelijk. Om deze impact
te kunnen voorzetten, te vergroten en het project te continueren is cofinanciering noodzakelijk. Daarom
vragen we de gemeente Ede om daar in 2022 aan bij te dragen.
Dit past binnen de speerpunten uit de herstelagenda corona van de Gemeente Ede van juni 2021.
Daarnaast is het ook passend bij de bestemmingsreserve cofinanciering groot Edese opgaven, omdat het
genereren van extra middelen helpt aan het realiseren van YourCube, en daarbij de mogelijkheid aan
Edese jongeren om invulling te geven aan de maatschappelijke diensttijd.
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