JAARVERSLAG 2021

VOORWOORD
Voor je ligt het verslag van het eerste jaar ALEZ. Het jaar waarin we onze
handtekening zetten bij de notaris en groeiden van 2 naar 6 jongeren. Een
jaar ook waarin we afscheid namen van mensen en nieuwe mensen
verwelkomden. Een jaar waarin we heel erg veel hebben geleerd en we ons
realiseren dat er nog veel werk aan de winkel is.
Veel leesplezier,
Suzan, Wendy en Silvie

1. SAMENVATTING
Stichting ALEZ is op 2 maart 2021 opgericht, waarmee de academie een feit
is. In januari 2021 begeleidt ALEZ 2 jongeren, in december 2021 zijn dat er 6.
De ambitie is om in 2025 uit te groeien tot 25 jongeren, met een eigen plek in
de stad.
2021 Heeft in het teken gestaan van groei. Hierdoor was er in de herfst extra
aandacht voor het behoud en uitbreiding van de kwaliteit van de begeleiding.
Dit heeft geresulteerd in het vertrek van één begeleider, waardoor we het
jaar met een vacature afsloten.

2. MISSIE EN VISIE
ALEZ werkt vanuit de gedachte dat
+ mensen met een verstandelijke beperking een leven lang leren, zich blijven
ontwikkelen en groeien;
+ het beste leren en groeien in de samenleving: samen en in verbinding met
iedereen die zij daar tegenkomen;
+ Het gelukkigst worden van een zo zelfstandig mogelijk leven, met nuttig
werk, wonen in de wijk en zelfgekozen vrijetijdsbesteding;
+ net als ieder ander mee willen doen, erbij horen en erkend willen worden om
de bijdrage die ze leveren.
Vanuit deze vier uitgangspunten, wil ALEZ mensen met een verstandelijke
beperking vanaf hun 16e jaar begeleiden bij hun verdere ontwikkeling, zodat
zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en zodat zij kunnen
opgroeien tot zo zelfstandig mogelijke burgers die onderdeel zijn van de
samenleving en hun steentje bijdragen.
ALEZ is in augustus 2020 begonnen met 2 jongeren en wil in 2025 uitgroeien
tot een volwaardig vervolg op het VSO of de praktijkschool. In 2025 biedt
ALEZ 25 mensen (vijf groepen van vijf) met een verstandelijke beperking een
plek waar ze kunnen blijven leren en ontwikkelen, zowel in theorie als in de
praktijk. Dagen van scholing wisselen af met leerwerkdagen bij gewone
bedrijven en organisaties die midden in de samenleving staan. Steeds
begeleid door ALEZ-krachten, zodat er een doorgaande leerlijn is. Onderdeel
van de ALEZ-activiteiten is het ontmoeten van leeftijdsgenoten op een
structurele, gelijkwaardige en informele basis. Met als doel: wederzijds
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respect en begrip kweken, uitbreiden van
persoonlijke netwerken en het verbreden van ieders blik.

3. BESTUUR EN MEDEWERKERS
Het bestuur van de stichting ALEZ bestaat uit drie leden:
Silvie Warmerdam, voorzitter
Suzan van Domburg, secretaris
Wendy Sanderson, penningmeester.
Zij doen hun werk onbezoldigd. Zij zorgen voor alle randvoorwaarden,
waardoor de ingehuurde krachten begeleiding kunnen geven.
ALEZ heeft geen mensen in dienst, maar werkt met zzp-ers. In 2021 waren
dat de volgende menen:
Patrice van Ooijen, begeleider
Ronnie Roosenbrand, begeleider
Lisanne van Bladel, begeleider
Koen de Ruijter, begeleider en kok
Linda Sprangers, invaller
Rianne van Hulten, invaller
Tom Roijmans, stage-coördinator
Mees de Gruyter, stagaire social work.

4. JAAROVERZICHT 2021
22 februari 2021
Lucas begint bij ALEZ en is daarmee de eerste jongere ‘van buiten’ die bij
ALEZ komt verder leren en groeien.
2 maart 2021
Wendy, Suzan en Silvie ondertekenen de statuten bij de notaris, waarmee de
Stichting Academie voor Leren en Zelfstandigheid een feit is.
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31 maart 2021
Met het project ‘Samen leren werken’ dingen we mee naar de Pier de Boerprijs van de stichting SPZ. Hoofdprijs is €10.000. We behoren bij de
genomineerden, maar helaas winnen we niet.
8 april 2021
Anouk komt kennismaken met ALEZ en dat bevalt. Ze begint na de
meivakantie, op 10 mei, samen met Lotte.
10 mei 2021
Omdat ALEZ groeit en er nu 5 jongeren zijn, staat vanaf vandaag Patrice
samen met Lisanne voor de groep. Ook verhuist ALEZ op de maandag van
Dennenlucht naar Jut&Juul in het centrum van Breda.
Juni 2021
Daniël begint met zijn stage bij de Jumbo Foodmart. Anouk begint haar
stage bij de Kansenfabriek. Lucas gaat ook stagelopen bij de Jumbo en bij
Caleidoscoop. Maaren loopt stage bij Jut&Juul.
16 juni 2021
Jade komt een dagje meedraaien en besluit samen met haar ouders dat ALEZ
haar plek zal worden na de zomervakantie.
24 juni 2021
Rutger komt een dagje meedraaien en besluit samen met zijn ouders dat
ALEZ zijn plak zal worden na de zomervakantie.
17 juli 2021
We organiseren de eerste ALEZ-bbq voor alle jongeren, ouders en
leerkrachten. Met een tuin vol mensen, is de ALEZ-familie opeens groot
geworden.
23 juli 2021
En met een schoolreisje naar de Beekse Bergen komt er een einde aan het
eerste ALEZ-schooljaar.
6 september 2021
Start van het tweede ALEZ-schooljaar. Op maandag verhuizen we naar
JanenAlleman, omdat daar meer ruimte is om in 2 groepen uit elkaar te
gaan. Mees begint aan haar stage: als tweedejaars student social work, zal
ze het hele jaar meedraaien bij ALEZ.
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16 september 2021
Met een bijdrage van de LionsClub nemen we een promotiefilmpje op.
Moonboyfilms komt de hele dag filmen en interviews houden. Het filmpje
vind je hier.
20 september 2021
We houden een (online) presentatie voor de ledenraad van de Rabobank.
Jammergenoeg komt er niet heel veel uit, het promofilmpje krijgt wel
positieve reacties.
oktober 2021
Linda Sprangers wordt onze nieuwe invaller. Ook gaat ze Koen helpen met
het verbeteren van de kooklessen. Linda had zichzelf gemeld bij ALEZ en na
een gesprek was er van twee kanten een klik.
1 november 2021
Elly Billik begint aan een coachings- en intervisietraject bij ALEZ en richt zich
op de samenwerking tussen de begeleiders. Elly is met pensioen, heeft altijd
in het onderwijs gewerkt.
5 november 2021
We publiceren de eerste ALEZ-nieuwsbrief: Op ons schoolplein. De brief zal
wekelijks verschijnen op vrijdag voor alle direct betrokkenen.
10 november 2021
De feestelijke afsluiting van de eerst periode bij Curio. We formaliseren de
samenwerking met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst. BNDeStem schrijft een mooi groot artikel naar aanleiding van deze feestelijke
ochtend. Lees het hier. Met deze formele bekrachtiging worden we ook
onderdeel van het Samen naar School-netwerk van NSGK.
17 november 2021
Rianne van Hulten maakt nader kennis met ALEZ en de jongeren. Tot nu toe
was ze vooral degene die Lucas en Anouk kwam ophalen. Ook Rianne wordt
invaller, zodat we net wat flexibeler zijn, mocht er iemand ziek worden.
22 november 2021
We vertellen de ouders dat Lisanne ALEZ in goed overleg gaat verlaten. Ze
blijft tot de kerstvakantie. We zetten een advertentie uit, o.a. via Indeed en
Meesterbaan en social media, om nieuwe mensen te ontmoeten en
vervanging te vinden.
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17 december 2021
Door de schoolsluiting vanwege corona was het wat abrupt, maar Daniël
heeft zijn eerste stage bij ALEZ afgerond. Hij heeft veel geleerd van de
conciërge van de Montessorischool en veel plezier gehad.
23 december 2021
Door de lockdown vieren we kerst online. De jongeren genieten van een
kerstlunch, hebben met stagiaire Luuk muziek gemaakt en hun optreden
gefilmd. We nemen afscheid van Lisanne en sluiten het eerst volle
kalenderjaar van ALEZ vol goede moed af.
5. FINANCIELE VERANTWOORDING

6. VOORUITBLIK
De ambitie is dat ALEZ in 2025 25 jongeren begeleidt. We hebben dan een
eigen plek in de stad. We bieden de jongeren de mogelijkheid om een leven
lang te leren, onder andere doordat we het onderwijs in modules aanbieden,
waar de jongeren uit kunnen kiezen.
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Voor 2022 betekent dit dat het accent zal liggen op behoud en uitbreiding
van de kwaliteit van de begeleiding, inclusief de stages, onder andere door
het gezamenlijk opstellen van een onderwijsprogramma.
Daarnaast zal de professionalisering van de organisatie op de agenda staan,
gericht op het mogelijk maken van een betaalde plek van directeur. Het doel
is om 2022 af te sluiten met 10 jongeren.
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