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1.      Algemene gegevens en samenvatting  

 
1.1 Algemene gegevens  

Stichting: Netwerk voor Jou 
Postadres: Buurtlaan oost 84, 3907 AC Veenendaal 
Bezoekadres: Gebouw Carrefour, Vijftien Morgen 7-9, 3901 HA Veenendaal 
Telefoon: 06 305 632 30 
E-mail:  info@netwerkvoorjou.nl 
Website: www.netwerkvoorjou.nl  
Facebook: https://www.facebook.com/netwerkvoorjou/ 
Instagram: netwerk_voor_jou_ 
Twitter: @NetwerkvoorJou 

 

1.2 Samenvatting 

We hebben een succesvol en bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin mooie verbindingen tussen 
jongeren/vrijwilligers en inwoners van Veenendaal tot stand zijn gekomen. Tegelijkertijd het jaar van 
ons 5-jarig bestaan en we meer dan ooit ervaren dan we in het proces zitten van initiatief naar 
professionele organisatie. We zijn gestart met de Maatschappelijke Diensttijd, YourCube. Hierin 
hebben we als team moeten zoeken naar hoe we samen optrekken, doelen halen en tegelijkertijd het 
laagdrempelige netwerk blijven. Het netwerk waar mensen terecht kunnen voor hulp en waar 
vrijwilligers worden gezien en begeleid in hun vrijwilligerswerk.  
 
Wat steeds meer en meer naar voren kwam in 2019 was dat we willen investeren in de kwaliteit van 
de begeleiding van vrijwilligers, dat we er echt willen zijn voor de kwetsbare / eenzame mensen in 
Veenendaal en niet meer willen investeren in projecten of hulpvragen waar hulp minder cruciaal is. 
Daarom is 2019 ook het jaar geworden van keuzes maken. We hebben afscheid genomen van twee 
projecten. Zaalvoetballen en Eethuis Suryana.  
 
In 2019 hebben we 319 hulpvragen mogen oplossen en begeleiden. We verbonden 1024 vrijwilligers 
en samen hebben zij zich maar liefst 9441 uur belangeloos ingezet voor 
Veenendalers die hulp en netwerk nodig hebben.  
 
Naast het verbinden en begeleiden van deze hulpvragen zijn we in ons vijfde jaar gestart met ‘De 
Groeiplaats’. Een ontspannen ontmoetingsmoment voor betrokken vrijwilligers die meer verbonden 
willen zijn. Wij leren hen beter kennen en investeren in de relatie. Zij krijgen ook met elkaar verbinding 
en leren tegelijkertijd nieuwe dingen over thema’s die spelen als je je inzet als vrijwilliger. Denk 
bijvoorbeeld aan assertiviteit. 
 
2019 was het jaar van het fantastische jubileumfeest waarbij ruim 200 gasten een feest van 
ontmoeting vierden!  
 
Eén coördinator is in december gestopt bij Netwerk voor Jou. Begin 2020 moet daar een nieuw 
personeelslid voor aangenomen worden. Ons teamlid voor project YourCube heeft in 2019 verteld dat 
ze een kindje verwacht en vanaf januari met verlof gaat. Voor haar is er begin 2020 vervanging. Het 
bestuur is in dezelfde vorm gebleven. We zien door de veranderingen richting professioneler werken 
dat dit  meer vraagt van hen qua tijdsinvestering en mogelijk is in 2020 een extra bestuurslid gewenst. 
 
 

mailto:info@netwerkvoorjou.nl
http://www.netwerkvoorjou.nl/
https://www.facebook.com/netwerkvoorjou/


Omdat ons netwerk groeit en het werk meer wordt is duidelijkheid en goede rolverdeling in het team 
prettig. Daarom zijn de werkzaamheden van de Netwerk voor Jou eind 2019 verdeeld in duidelijke 
projecten. Per project is er een plan en begroting gemaakt. Hiermee kunnen we gerichter fondsen 
aanvragen, onze werkzaamheden specificeren en de kwaliteit verbeteren. Een toekomstige nieuwe 
collega krijgt hierdoor een duidelijker takenpakket. Deze veranderingen zijn met hulp van de SESAM 
academie en Grantiou Fondsenwerving tot stand gekomen. 
 
In Veenendaal staan er in ‘welzijnsland’ veel veranderingen te wachten. 2019 was het jaar van veel 
bijeenkomsten, informatieavonden en meedenken over hoe we eind 2020 mee kunnen doen in de 
officiële subsidiestroom van de gemeente Veenendaal. De grote welzijnsorganisatie stopt en er wordt 
een nieuwe directeur aangenomen voor wat nu nog ‘De Stichting’ genoemd wordt. Gemeente 
Veenendaal wil investeren in de sociale basis van de samenleving en wil door nieuwe structuren ervoor 
zorgen dat er beter samengewerkt wordt en er minder kosten worden gemaakt. 
 
De rol van ons landelijke netwerk, Inspiratienetwerk TijdVoorActie, is aan het veranderen. Ook zij zitten 
in een professionaliseringsslag en hebben ons in 2019 meegenomen in de plannen om te gaan starten 
met een Xpertisecentrum. In 2020 kunnen wij als team deelnemen aan programma’s en trainingen om 
te werken aan persoonlijke doelen en zo te kunnen groeien als persoon maar ook om als organisatie 
stabiel te worden en te blijven.   
 
We hopen dat alle keuzes en investeringen een gezonde continuering tot stand te brengen, zodat we 
ook de komende jaren van blijvende betekenis kunnen zijn voor een samenleving waarin mensen naar 
elkaar omzien. 
 

1.3 Netwerk voor Jou  visie – missie   
 
De visie en missie van stichting Netwerk voor Jou zijn qua taal iets veranderd maar de inhoudt is 
hetzelfde gebleven. We hebben 3 kerntaken toegevoegd om ons werk bewust een duidelijke richting 
te geven. Het omschrijven van kerntaken helpt bij het maken van keuzes.  
 

VISIE 
Veenendaal is een fantastisch dorp, met ‘stadse allure’ zoals het hier ook wel wordt genoemd. Veel 
inwoners van Veenendaal hebben het goed. Toch is er ook een groep inwoners die kwetsbaar en 
eenzaam is. Ze hebben geen sociaal netwerk dat naar hen omziet. Vaak zijn deze mensen onzichtbaar 
voor hun dorpsgenoten. In onze samenleving leven verschillende groepen mensen vaak langs elkaar 
heen. Tegelijkertijd zijn er gelukkig veel mensen die van betekenis willen zijn en willen omzien 
naar mensen die in kwetsbare omstandigheden leven. Kwetsbare mensen helpen in Veenendaal is 
een vanzelfsprekendheid. De vrijwillige inzet en betrokkenheid van jongeren stimuleert inwoners van 
Veenendaal in het samenleven en de inzet voor elkaar. Onderlinge hulp is vanzelfsprekend, het 
bouwt de gemeenschap op en draagt bij aan het sociale netwerk van mensen in Veenendaal. We zien 
een jonge generatie die zich wil inzetten voor anderen. Jongeren en (vaak ook kwetsbare) 
vrijwilligers die verlangen naar verbinding en genieten van nieuwe ontmoetingen. Stichting Netwerk 
voor Jou verlangt naar een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn.  
 
Vrijwillige inzet aangevuld door professionele zorg is de basis van een gezonde Veenendaalse 
samenleving. In de onderlinge verbindingen en ontmoetingen wordt zichtbaar en ervaren hoe fijn het 
is als mensen met elkaar in contact zijn.    
 

 
 
 



MISSIE 
Netwerk voor Jou biedt hulp en netwerk aan kwetsbare/eenzame inwoners van Veenendaal die weinig 
of geen netwerk en vaak ook weinig of geen financiën hebben. Het gaat om hele simpele dingen, zoals 
bij iemand een kopje koffie drinken, samen wandelen, helpen met een klus in huis of in de tuin.   
 
Enthousiaste jongeren worden geïnspireerd en ondernemen nieuwe initiatieven die bijdragen aan een 
mooie samenleving. Netwerk voor Jou laat hen zien en ervaren dat iedereen een bijdrage kan leveren 
aan het welzijn van de medemens in Veenendaal. Vrijwilligerswerk begint dichtbij; in de straat, op het 
werk en op school. Netwerk voor Jou laat zien hoe dichtbij hulp aan de kwetsbare medemens is, hoe 
eenvoudig mensen geholpen kunnen worden en hoe je iets kunt betekenen voor mensen die in 
eenzaamheid leven. Netwerk voor Jou verbindt de dagelijkse leefsituatie met vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligers worden gestimuleerd om betrokken te zijn in hun directe omgeving en op die manier een 
wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Diverse doelgroepen zijn met elkaar in contact en 
hebben waardevolle ontmoetingen.  
 

KERNTAKEN 

Netwerk voor Jou: 
- Biedt hulp en netwerk aan kwetsbare mensen. 
- Bestrijdt eenzaamheid. 
- Zet talenten van jongeren in door hen te inspireren, te verbinden en te begeleiden.  

 

 

‘Een samenleving waarin ervaren wordt hoe waardevol het is als mensen echt in contact 

zijn met elkaar’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.      Resultaten 2019 

 
2.1 Resultaten in cijfers 

2019 DOEL RESULTAAT  
NETWERK VOOR JOU 

RESULTAAT INCLUSIEF MDT/ 
YOURCUBE 

Hulpvragen 320 332 376 

Hulpactiviteiten 1750 1949  

Hulpontvangers 625 1355 2122 

Vrijwilligers 750 858 1024 

Vrijwilligersuren 8400 5757 9441 

 

Overzicht resultaten 2015 t/m 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 2019 inclusief YourCube 

Hulpvragen  120 206 283 310 332 376 

Hulpactiviteiten 1400 2750 1564 1610 1949 -* 

Hulpontvangers -* 569 588 605 1355 2122 

Vrijwilligers 250 521 550 740 858 1024 

Vrijwilligersuren  2000 3540 7657 8400 5757 9441 

 
*Niet geregistreerd  

 
 
 

‘Jongeren inspireren om hun talenten te gebruiken voor een ander.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Terugblik specifieke thema’s jaarplan 2019 

 
In het jaarplan van 2019 hebben wij als stichting benoemd dat wij op onderstaande thema’s willen 
intensiveren, uitbreiden of kwaliteit verbeteren. Per kopje een korte terugblik hoe dit is verlopen.    

 
Samenwerking met scholen intensiveren 
2019: Graag willen we onze samenwerking met scholen intensiveren en uitbreiden. We willen met meer 
scholen in gesprek en met de scholen waar we al goede contacten mee hebben, willen we graag 
intensiever samenwerken. Wij denken hierbij aan meerdere contactmomenten per jaar, goede 
voorlichting geven over wat vrijwilligerswerk precies inhoudt en in samenwerking met docenten betere 
begeleiding bieden aan de jongeren. 
Terugblik: Wij zien dat de samenwerking met scholen enorm is uitgebreid en intensiever is geworden. 
We zijn meer in gesprek gegaan en hebben nu met het Rembrandtcollege, Ichthus College en Christelijk 
Lyceum Veenendaal goede contacten en een duidelijke samenwerking. Dit heeft mede te maken met 
de proeftuin YourCube. Uitgevallen leerlingen kunnen via Netwerk voor Jou een traject volgen waarbij 
ze door de coördinatoren worden begeleidt. Na een traject van 100  uur ontvangen zij een certificaat. 
Dit sluit goed aan bij de behoefte van het onderwijs. Ook voor de Maatschappelijke Stage’s is het 
contact geïntensiveerd en meer afgestemd. Er zijn op alle drie de scholen presentaties gegeven aan 
leerlingen over hoe zij zich kunnen inzetten als vrijwilliger in Veenendaal.  
 

Actieve benadering jongeren 
2019: Het blijft onze droom om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. 
We willen jongeren graag actiever gaan benaderen.  
Terugblik: Door de proeftuin YourCube, uitbreiding van Maatschappelijke Stage’s en het starten van 
‘De Groeiplaats’ zijn meer jongeren betrokken, hebben we intensiever contact en kunnen we 
vrijwilligerswerk beter laten aansluiten bij hun behoeften. Hiervoor hebben we jongeren actief 
benaderd door presentaties te geven, op social media actief te zijn en actief te reageren op vragen van 
jongeren. Wat ook goed werkt is betrokken jongeren vragen of zijn vrienden/ vriendinnen of 
klasgenoten hebben die ook mee willen doen.  

 
Goede begeleiding jongeren 
2019: Afgelopen jaren hebben wij gezien dat jongeren goede voorlichting en begeleiding nodig hebben 
bij het op zoek gaan naar en het doen van vrijwilligerswerk. We willen hier meer aandacht aan gaan 
besteden door de jongeren goed voor te bereiden voordat ze aan vrijwilligerswerk beginnen. De juiste 
informatie geven is belangrijk zodat ze weten wat hen te wachten staat. Ook willen we vaker evalueren, 
door middel van een telefoontje of een gesprek.  
Terugblik: In 2019 hebben we in de presentaties aan klassen duidelijker uitgelegd waar je voor kiest 
als je vrijwilligerswerk gaat doen. Via een prezi presentaties met duidelijke stappen hebben we laten 
zien wat Netwerk voor Jou doet en wat wij van vrijwilligers verwachten. Tijdens de maandelijkse 
Groeiplaats komen jongeren samen en sluiten we aan bij wat er speelt. Wij ervaren meer 
betrokkenheid van jongeren en zijn benieuwd naar 2020! 

 
Samenwerking woningcorporaties uitbreiden 
2019: We hebben een erg goede samenwerking met Patrimonium Woonservice in Veenendaal. Heel 
veel hulpvragen komen van huurders van Patrimonium. We hebben daarover goed contact met de 
klantmanagers van Patrimonium. Als zij problemen constateren bij huurders, verwijzen ze hen ook door 
naar ons. We kunnen bij hen altijd terecht voor vragen en hebben af en toe een overleg. We worden 
hiervoor ook financieel gesteund door Patrimonium. Omdat de samenwerking zo goed is en we samen 
veel kwetsbare Veenendalers, in dit geval huurders, kunnen helpen, zouden we graag onze 



samenwerking met woningcorporaties willen uitbreiden. Er zijn meer woningcorporaties in 
Veenendaal, die we in 2019 willen benaderen voor een kennismakingsgesprek. 
Terugblik: In 2019 hebben we een lijst bijgehouden met in hoeveel huizen en met hoeveel vrijwilligers 
(+ vrijwilligersuren) van woningbouw corporatie Patrimonium vrijwilligers actief zijn. Patrimonium zou 
per opgeloste hulpvraag een bedrag toekennen aan Netwerk voor Jou. Ten tijde van het schrijven van 
dit verslag (2020) is er geld toegekend. Het jaar 2019 was het jaar van in contact blijven en de 
samenwerking verbeteren. De andere woningbouw corporaties zijn benaderd maar er komt (nog!) 
geen reactie voor een kennismaking.  
 

Groter aanbod groepsactiviteiten 
2019: We hebben gemerkt dat veel jongeren, met name de jongeren tussen 12-15 jaar, het vaak heel 
spannend vinden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze willen het vaak wel, maar dan samen met een 
vriend of vriendin, zodat ze niet alleen hoeven. Bijvoorbeeld bij ons project ‘Wandelen met ouderen’ 
schrijven veel jongeren zich in, omdat ze dan samen met een vriend of vriendin kunnen gaan. We willen 
daarom in 2019 meer van zulk soort groepsactiviteiten aanbieden, zodat meer jongeren zich 
aanmelden om vrijwilligerswerk te doen. Als ze dan eenmaal bekend zijn met vrijwilligerswerk en 
merken dat het helemaal niet ‘eng’ is, verwachten wij dat ze zich ook gaan inzetten voor individuele 
hulpvragen. 
Terugblik: In 2019 zijn we gestart met het uitbreiden van het groepsaanbod. In plaats van één keer per 
maand met een groep te wandelen doen we dat nu drie keer per maand. Dit is een goede zet omdat 
we merken dat alle keren de groepen vol zitten en we nog steeds vrijwilligers moeten teleurstellen.  

 
Meer activiteiten met ouderen en vluchtelingen 
2019: Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de activiteiten en projecten met ouderen en 
vluchtelingen enorm aanspreken. (….) We willen dan ook graag meer activiteiten met deze doelgroepen 
organiseren, bijvoorbeeld: vaker wandelen met ouderen, jongeren activiteiten laten organiseren in 
bejaardentehuizen, sporten met vluchtelingen of het leren van de Nederlandse taal en het geven van 
huiswerkbegeleiding.  
Terugblik: Het wandelen met ouderen is nu twee keer per maand in plaats van één keer en jongeren 
kunnen zich inschrijven voor meer activiteiten met ouderen. Van ons vraagt dit dat we onze contacten 
met (zorg)organisaties en thuiszorg medewerkers goed onderhouden en op de hoogte blijven van waar 
zij behoefte aan hebben. Er zijn minder nieuwe vluchtelingen in Veenendaal komen wonen. 
Vluchtelingen met wie wij in contact zijn hebben inmiddels een (soms klein) netwerk en zijn gestart 
met een opleiding. Wij ervaren hier minder behoefte in onze gemeente, daarom is het project 
‘Zaalvoetballen’ gestopt en hebben we geen nieuwe activiteiten opgezet voor deze doelgroep.  
 

Meer eenmalige activiteiten 
2019: Veel jongeren willen zich niet binden aan een hulpvraag waarbij wekelijks een activiteit 
plaatsvindt. Jongeren hebben niet elke week tijd of elke week hetzelfde rooster. We willen dan ook 
meer eenmalige activiteiten aanbieden, zoals een tuinklus, een schilderklus of 1 keer per maand met 
een oudere een kop koffie drinken. 
Terugblik: Er waren in 2019 veel eenmalige klussen waar jongeren voor konden aanmelden. Toch is 

onze ervaring dat duidelijkheid en inzet voor een afgesproken periode beter werk. Voor de eenmalige 

klussen hebben we een appgroep, de ‘Klusapp’. Als hier een klus in voorbij komt dan zijn het vooral de 

volwassenen die reageren om te helpen. Het is toch wat vrijblijvend om ‘te kijken wanneer het je 

uitkomt’. Als we hen gericht persoonlijk vragen zeggen ze vaak dat ze wel willen helpen. Persoonlijke 

benadering blijft een aandachtspunt bij het werken met jongeren ! 

 

 



2.3 Projecten en verandering van projecten 2019 

 

Wandelen met ouderen (Uitgebreid naar 2x per maand) 
Voor 2019 wandelden we één keer per maand met ouderen vanuit een verzorgingstehuis. Omdat we 
het groepsaanbod in 2019 wilden uitbreiden zijn we in januari gestart met een tweede groep. Er wordt 
nu gewandeld vanuit Het Boveneind van zorggroep Charim en vanuit De Koekoek van Quarijn.  
Wat dit project tot een succes maakt is dat het op zaterdagochtend is, jongeren zelf kunnen kiezen of 
ze meegaan of niet, jongeren samen met een vriend of vriendin kunnen aanmelden en het contact met 
de ouderen erg leuk en ontspannen is. Het is een mooie samenwerking met de zorg en tegelijk ook 
met dagbesteding. We drinken tijdens deze wandeling een kop koffie bij De Bombardon. Dit is een 
feestwinkel met koffiecorner dat wordt gerund door mensen met een beperking.  
 

Individuele hulpvragen (Begin 2020 verdeeld in sociale hulpvragen en praktische 
hulpvragen) 
Netwerk voor Jou biedt hulp en netwerk aan kwetsbare/eenzame inwoners van Veenendaal die weinig 
of geen netwerk en vaak ook weinig of geen financiën hebben. Dit betekend dat hulpvragen worden 
ingediend en opgelost. Het gaat om: een kopje koffie drinken met iemand die zich alleen voelt, een 
woonkamer schilderen, een tuinklus, vervoer naar het ziekenhuis, helpen in de huishouding, samen 
naar een museum, helpen bij een verhuizing etc. In paragraaf 2.4 vindt u enkele voorbeelden (foto’s) 
van hoe hulp wordt geboden. Jongeren willen graag helpen als de hulpvraag duidelijk en heel concreet 
is. Wij merken ook dat jongeren het prettig vinden als iemand aanwezig is bij de kennismaking, even 
op weg helpen, het ijs breken. Bij een grote klus is een coördinator of  een vrijwillige coördinator tijdens 
de hele klus aanwezig.  Het was voor de verdeling in het team beter en voor fondsaanvragen 
praktischer om de hulpvragen voor het jaar 2020 op te splitsen in sociale hulpvragen en praktische 
hulpvragen. Het zijn twee verschillende manieren van hulp bieden. Zo kunnen jongeren beter kiezen 
wat bij hen past.   
 
Maatschappelijke Stage  
Veenendaal heeft vier grote middelbare scholen. Op alle vier de scholen moeten leerlingen 
Maatschappelijke Stage lopen. Bij drie van de vier scholen geeft Netwerk voor Jou in september 
presentaties zodat jongeren kunnen kiezen om hun stage via Netwerk voor Jou te doen.   Wij koppelen 
deze jongeren aan één van ‘onze’ projecten of we zoeken samen met hen naar een geschikte plek bij 
één van de organisaties waar wij mee samenwerken.  
 
Zaalvoetbal (Afscheid)  
Negen keer per jaar, op zondagmiddag van 14:30 tot 16:30, organiseerde Netwerk voor Jou een 

zaalvoetbalmiddag. Het doel van deze middagen was statushouders en Nederlanders met elkaar te 

verbinden. Een netwerk te bieden aan degenen die dat niet hebben. Een ontmoetingsplek bieden. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat het werkt. Jongeren vinden het leuk elkaar te ontmoeten. Er 

komen ook mensen alleen om te kijken. Jongeren die elkaar buiten de zaal tegenkomen, maken een 

praatje.  

We hebben allemaal een goed gevoel over gehouden aan deze voetbalmiddagen. Helaas hebben we 

moeten besluiten niet door te gaan met dit project. Onze doelstelling werd niet bereikt, doordat er in 

2019 slechts 9 nieuwe statushouders bij ons kwamen voetballen. De gemiddelde opkomst per keer in 

deze groep was 6. Zaalvoetbal werd een ontmoetingsplek voor Nederlanders. Daarvoor zijn genoeg 

andere initiatieven in Veenendaal. Bovendien was het ook een kostbaar project: €1000 per jaar.  

De cijfers: Het aantal deelnemers wisselde per keer. In totaal hebben we tot en met 2019 40 

statushouders bereikt en 94 Nederlanders. 



In 2019 kwamen er ook Eritreeërs naar het zaalvoetbal. Daarnaast Syriërs en Afghanen. De groep 

Nederlanders van Marokkaanse afkomst is enorm gegroeid ten opzichte van 2018. 

Maand Aantal 
statushouders 
2019 

Aantal 
Nederlanders 
2019 

Totaal 2019 

januari 7 16 23 

februari 11 16 27 

maart 9 16 25 

mei 6 10 16 

juni 1 15 16 

september 2 19 21 

3 november 3 19 22 

24 november 12 21 33 

december 5 24 29 

 
Eethuis Suryana (Afscheid)  
Netwerk voor Jou en Arbeidscentrum Reinaerde hebben eind 2016 de handen ineen geslagen om 
sociaal eethuis Suryana te realiseren. Op zaterdag 18 maart 2017 was de officiële opening. Het 
concept, de naam en de gerechten zijn bedacht en worden gemaakt door een groep Syriërs die graag 
willen inburgeren en daarbij ook Nederlanders willen ontmoeten. Zij laten de Nederlanders 
kennismaken met Syrische gerechten. Koken doen zij in de keuken van Arbeidscentrum Veenendaal. 
De gasten worden welkom geheten in de tot restaurant omgetoverde kantine van het arbeidscentrum. 
Suryana is 2 jaar lang maandelijks open geweest en vaak ook twee keer per maand voor bijvoorbeeld 
een speciaal feestje. De betrokken Syriërs willen een eigen bedrijf starten. Daarom is in 2019 besloten 
om af te ronden en afscheid te nemen. Suryana was van januari t/m april 2019 nog open en daarna 
zijn zij tijdens 5 evenementen nog in actie geweest via Netwerk voor Jou. Tijdens het Jubileumfeest 
van Netwerk voor Jou in december is er officieel afscheid genomen van wat inmiddels vrienden zijn 
geworden. Een aantal vrijwilligers helpen met het schrijven van een ondernemingsplan en het 
realiseren van een echt eigen bedrijf ‘Eethuis Suryana’.  
 
NIEUW: Wandelen met mensen met een beperking 
In 2019 was het doel om de groepsprojecten uit te breiden. Naast de start van de tweede groep van 
het wandelen met ouderen zijn we ook gestart met een wandelgroep vanuit een locatie van 
Philadelphia. Hier wonen mensen met een beperking. Wij hoorden dat de bewoners graag naar buiten 
willen maar dat dit bij veel van hen niet gebeurd. Het personeel heeft geen tijd en de bewoners zijn al 
wat ouder. Dit betekent dat er geen ouders meer zijn die op bezoek kunnen komen en veel van hen  
geen netwerk hebben. Het was spannend om op 18 januari 2019 te starten. Spreekt deze doelgroep 
de jongeren wel aan en durven zij mee te doen? Wij inspireren en te enthousiasmeren de jongeren om 
mee te doen en wij zien nu na één jaar dat het hen echt aanspreekt! Het is alle keren erg gezellig en 
op deze manier maken veel jongeren voor het eerst kennis met de doelgroep ‘mensen met een 
beperking’.  
 
NIEUW: De Groeiplaats  
Omdat uit een enquête onder jongeren bleek dat zij vooral aangaven behoefte te hebben aan contact 
met elkaar zijn we gaan brainstormen hoe we dit het beste vorm kunnen geven. Hier is ‘De Groeiplaats’ 
uit ontstaan. De Groeiplaats is een maandelijkse bijeenkomst van vrijwilligers/ jongeren die actief zijn, 
elkaar willen ontmoeten en nieuwe dingen willen leren.  Doordat de vrijwilligers elkaar hier ontmoeten 
kunnen zij ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Iedere maand eten we samen, wordt er een 
ander thema besproken, wordt er een spreker uitgenodigd of doen we met elkaar een activiteit. 
Netwerk voor Jou wil graag investeren in tijd, aandacht en begeleiding. Het biedt meerwaarde en 



creëert verbinding. In 2019 zijn thema’s assertiviteit, grenzen aangeven (weerbaarheidstraining) en ‘je 
dromen waarmaken’ aan bod gekomen. (met spreekster Mona Get Inspired).   
 
NIEUW: Maatschappelijke Diensttijd – YourCube  
De Maatschappelijke Diensttijd is een programma voor jongeren tussen de 15 – 30 jaar. Het is een 

programma van de overheid om jongeren te laten ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in 

zijn zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd iets goeds kunnen doen voor de 

samenleving. Netwerk voor Jou is één van de organisaties waar deze Maatschappelijke Diensttijd 

uitgevoerd kan worden. Het programma heet ‘YourCube’. Jongeren kunnen zowel voor een korte als 

voor een lange periode meedoen met YourCube. Wanneer zij meer dan 80 uur vrijwilligerswerk doen 

ontvangen zij een EuroPass. Dit is een officieel certificaat wat waardevol is op je CV.  

Dit project is volledig gefinancierd vanuit de landelijke overheid. In 2019 deed Netwerk voor Jou mee 

met de proeftuin en is er een nieuwe aanvraag ingediend om YourCube voort te kunnen zetten. Door 

dit project heeft Netwerk voor Jou als lokaal netwerk extra waarde gekregen. Er is één personeelslid 

extra in dienst, er worden meer jongeren bereikt, scholen en organisaties vinden dit traject heel 

waardevol en het sluit aan bij de behoefte van kwetsbare jongeren. Denk hierbij aan jongeren met 

autisme, uit een verslavingsachtergrond, jongeren de vastlopen op de middelbare school of aan 

jongeren die op een wachtlijst staan voor professionele hulp. Dit traject biedt hen afleiding, 

dagbesteding, structuur en netwerk.  

 

2.4 Voorbeelden van hulp 2019 

Zaalvoetbal 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelen met ouderen  

 

 

 

 

 

 

 



Jongeren bieden praktische hulp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke Diensttijd / YourCube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeiplaats  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociale hulpvragen  

Eten koken snijden        Helpen in Buurthuis   Maatjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke Stage 

Filmen                  Kleding uitzoeken                Stadsakkers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Foto’s van andere acties / evenementen 2019 

 Bezoek burgemeester en wethouder aan Netwerk voor Jou 

 

 

 

 

 

 

 

Met jongeren op bezoek bij het AZC 

 

 

 

 

 

 
Rabo(bank)Doet   Landelijke dag MDT – Paul Blokhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenwerking LLC Klussendienst   

 

 

 

 

 

 

Theatervoorstelling The Bright Side of Life in samenwerking met theater De Lampegiet.  

 

 
Valentijn actie 2019 – bloemen uitdelen  

 

 

 

 

 

 

 



Kerstpakketten uitdelen          

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede kamerlid CDA en fractievoorzitter CDA Veenendaal reiken eerste Europass uit.  

 

 

 

 

 

       Jasmijn wint Veense Kei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Jubileumfeest 2019 

Op vrijdag 13 december vierden wij ons 5-jarig jubileum. Echt een kers op de taart van dit jaar. Wat is 

het ontzettend gaaf en waardevol om een feest te vieren met mensen uit het netwerk. Het was écht 

een feest van ontmoeting. Goede muziek, lekker eten, leuke mensen, kinderactiviteiten, veel lieve 

attenties. Enorm ontroerend!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


