Jaarverslag 2021

Inleiding
Voor 2021 werden drie projecten van Stichting Talentenloods gesubsidieerd door de
Gemeente Leidschendam-Voorburg. Door Corona zijn de projecten Open Podium
Talentenloods en het pilotproject MDT aangepast. Het extra MDT-project Beste Buurtacties
is wel uitgevoerd en zeer succesvol afgerond. Het filmen op de basisscholen was niet
mogelijk en is doorgeschoven naar 2022.
a.
b.
c.
d.

Open Podium Talentenloods voor jeugd
Pilotproject MDT VMBO-scholen Leidschendam-Voorburg
Extra MDT-project Beste Buurtacties
Filmproject Basisscholen (verplaatst naar 2022 door Corona)

a. Open Podium Talentenloods
Het Open Podium Talentenloods is bedoeld om jeugd te enthousiasmeren en stimuleren
in hun talentontwikkeling. Daarvoor wordt een aantal podia georganiseerd in Theater
Ludens. Op hun beurt zijn jongeren daarmee een inspirerend voorbeeld voor andere
jongeren. Ieder podium kiest een jury bestaande uit drie personen Two Talents die
nogmaals mogen optreden op het Slotpodium waar de Final Talent wordt gekozen.
Podium Talentenloods is géén talentenjacht, maar wil met de jurering talent zo optimaal
mogelijk ondersteunen en stimuleren.
Ondanks Corona heeft het Open Podium Talentenloods door aanpassingen .
In 2021 was gekozen voor het werken met specials in samenwerking met diverse
partners. De vier specials waren:
- Klassiek i.s.m. het Huygensfestival
- Musical groep 8 basisscholen i.s.m. Stichting Trias
- Dans i.s.m. Stichting Dans aan de Vliet
- Muziek algemeen i.s.m. de muziekscholen Drumschool Voorburg en Haenen
Muziek.
In verband met Corona zijn data podia aangepast en is het Podium Musical gewijzigd
in het bezoeken van de schoolmusicals die uitgevoerd werden in Theater Ludens.
Vanuit het netwerk van de medeorganisatoren waren er in 2021 per Open Podium
zeven optredens: ca. 10 tot 25 jongeren per Podium. Voor het Podium Musical zijn
alle basisscholen persoonlijk benaderd. Als alternatief zijn vervolgens vier
schoolmusicals bezocht die uitgevoerd werden in Theater Ludens om talent te
scouten.
Corona
Door Corona waren er evenals in 2020 verschuivingen en is dit flexibel ingevuld met
Theater Ludens, partners en Midvliet. Er is gewerkt met live-tv registratie door de
lokale omroep Midvliet, waardoor iedereen de Podia veilig thuis kon volgen via de
lokale zender en via internet.
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All Talents, Slotpodium 14 november 2021, foto’s Willemien Rotteveel

Miwensa Grootveld is gescout tijdens de
schoolmusical van Cascade in Theater
Ludens. Op het Podium Talentenloods liet
zij haar Gosplay-talent zien!

Ballet&Dansstudio Door Laverman
was een van de finalisten tijdens het
Slotpodium 2021. Met Wethouder
Astrid van Eekelen.
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b. Pilotproject MDT VMBO-scholen Leidschendam-Voorburg
De landelijke Maatschappelijke Diensttijd-projecten zijn bedoeld voor jongeren tot 27
jaar die op vrijwillige basis kunnen meewerken aan projecten van tenminste 80 uur in
hun vrije tijd. Hiermee kunnen zij enerzijds bijdragen aan de samenleving en anderzijds
hun talenten verder ontwikkelen en daarmee ook hun waarde voor de arbeidsmarkt
vergroten. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft voor een eigen traject gekozen
om met twee VMBO-scholen samen te werken. Doel was dat beide scholen ieder 20
leerlingen zouden leveren die in hun vrije tijd 80 uur zouden werken aan projecten van
een aantal partners van de subsidietafel Basisvaardigheden & Talentontwikkeling,
waaronder Talentenloods ook een van de stage-aanbieders is.
Door Corona is het MDT-traject opnieuw aangepast aan de omstandigheden. Hiervoor is
een nieuw plan ontwikkeld voor de twee deelnemende VMBO-scholen Veurs Voorburg
en ’s Gravendreefcollege Leidschendam. Door Corona heeft Veurs Voorburg zich
opnieuw teruggetrokken, waarna er een doorstart is gemaakt met het ’s
Gravendreefcollege. In plaats van het oorspronkelijk doel beide scholen 20 leerlingen 80
uur stage MDT is gekozen voor alle 74 leerlingen 3e klas ’s Gravendreefcollege
Leidschendam. Er is hierbij gekozen voor 20 uur Maatschappelijke Stage als eerste stap
naar de vrijwillige 80-urige stage MDT. De zes stagepartners hebben gezorgd voor een
promotiefilmpje. Met twee van de drie klassen zijn vervolgens Talent-intakegesprekken
gehouden, waarna de leerlingen gekoppeld zijn aan de stagepartners en de eerste stageafspraken gemaakt konden worden.
Corona zorgt voor een bijzonder verzwaard traject voor scholen, leerlingen en partners.
Er kon lange tijd niet aansluitend samengewerkt worden. Het pilotproject biedt wel
diverse interessante aanknopingspunten om een sterkere verbinding te gaan maken
tussen scholen en maatschappelijk/culturele organisaties. Dit wordt verder uitgewerkt in
2022.

EXTRA MDT-project Beste Buurtacties
Dit betrof een project in het kader van extra activiteiten Oud en Nieuw 2020. Het is het
eerste MDT-project geworden met het ‘s Gravendreefcollege, waarbij zeven buurten een
Buurtbudget konden verdienen van €500 met acties voor en met de jeugd. Dit project is
succesvol uitgevoerd en afgerond. Een van de leerlingen van het ’s Gravendreefcollege
Leidschendam is het gezicht geworden van de Beste Buurtacties. Bijzonder is dat al deze
acties tijdens Corona zijn uitgevoerd ondanks beperkende maatregelen. Het heeft mensen
op de been gebracht en met elkaar in contact gebracht. Eén actie heeft daarmee geleid tot
zeven acties en het buurtfeest Park Leeuwenbergh heeft zelfs aangezet tot een
terugkerende jaarlijkse activiteit die de saamhorigheid in de wijk versterkt.

Adres: Van Winoxbergestraat 2
2274 RR Voorburg

Tel: 06 - 23 169 607
Email: info@talentenloods.nl

www.talentenloods.nl
Rekeningnr.: NL11RABO0132 949 318

KvK-nr.: 27 325 247

-4-

De zeven buurtacties waren:
- Schoonste Buurtactie Zeeheldenwijk met kinderen
- Buurtfeest voor de kinderen Park Leeuwenbergh
- FIFA toernooi Avondklok door en voor jeugd om ervoor te zorgen dat jeugd zich aan
de avondklok zou houden.
- Buurtactie Stompwijk tijdens Koningsdag buiten met cupcakes kinderen voor
ouderen
- Beste Buurtactie Voetbaltoernooi door en voor jeugd Prinsenhof
- Beste Buurtactie Ethiopische Koffieceremonie voor alle leeftijden
- Buurtactie Wormenhotel met en voor de buurt

Ethiopische Koffieceremonie door Haimanot
Belay op een veilige wijze uitgevoerd tijdens
Corona met gepaste afstand.
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