Netwerk
Dien je Stad

JAARVERSLAG 2021

JAARVERSLAG 2021

Inhoud
Inleiding

01

Toelichting

02

Bron Visie Missie

03

Doelstelling

04

Vooruitzicht

19

Contact

19

Activiteiten

05

Ontwikkeling

09

Resultaten

12

Leerervaringen

15

Samenwerking

16

Financieel resultaat

17

Netwerk Dien je Stad

2021

INLEIDING

Molen
In de schuur bij mijn ouderlijk huis vind ik een foto van
koningin Beatrix, Claus en Willem Alexander die mijn opa
bezoeken. Hij woont op de molenviergang in Aarlanderveen
en daarmee heeft hij een bijzonder huis en een bijzonder
beroep. De oude foto getuigt van een ontmoeting in 1982
waar mijn opa en oma de leden van het koninklijk huis
mochten ontvangen. Per helikopter komen ze een kijkje
nemen naar hoe zo'n immens gebouw eigenlijk werkt. Zij
mochten het verhaal ervaren achter deze Hollandse reus die
veiligheid biedt aan vele inwoners. Het verhaal van het

Hoe jongeren eigen eenzaamheid konden doorbreken door
kaartjes rond te brengen in de buurt of zelf maatje te
worden. Vele ontmoetingen die de wateren in bewegingen
mochten brengen, naar hooggelegene gebieden.

wegpompen van water, het bieden van bescherming, de
afhankelijkheid van de wind.

waartoe ik mij richt.

Bovenal ben ik dankbaar voor de wind, datgene wat niet
zomaar aan komt waaien, maar wat onzichtbaar maar
ongelofelijk krachtig beweging brengt in de levens van
mensen. Dat zie ik als de liefde en trouw van Jezus
Christus die in alle omstandigheden aanwezig blijft en

Ook al ben je niet van koninklijke afkomst, ik nodig je
graag uit om bij onze molen Netwerk Dien je Stad over
2021 te komen kijken. Over hoe we als team van Netwerk
Dien je Stad onze kap naar de wind mochten richten.

Na het zien van de foto besluit ik langs te gaan op de plek
waar ik als kind veel heb gespeeld. Bij aankomst verbaast het
me hoe ongelofelijk reusachtig die houten machine is. Ik zie
de huidige molenaar in het wiel klimmen om de molen te
draaien en de wieken in de juiste stand te krijgen. Zodat de
molen zijn werk gaat doen, de wind in de wieken en daarmee
de vijzels in beweging brengt. Het water wordt zo naar een
hoger gedeelte gepompt.
Ik moet sterk denken aan onze huidige samenleving. Waar
mijn opa elke dag, elk uur, het weer in de gaten hield om
ervoor te zorgen dat de molen zijn werk kon doen, zo voelde
ik mij in 2021 doorgaans ook.
Steeds afhankelijk van de omstandigheden. Elke keer de kop
draaien in de richting van de mogelijkheden. En daarbij zo
goed mogelijk het water blijven verplaatsen. Daar waar het
water tot de lippen stijgt, mogen wij jongeren droge voeten
brengen.
In 2021 mochten we jongeren faciliteren om droge voeten te
bieden aan die vrouw die door maatregelen haar huis niet uit
kon, maar een maatje kreeg via Netwerk Dien je Stad. Of
waar een jongere boodschappen en medicijnen mocht halen
voor de meneer die met corona thuis zat.

Verwonder je over hoe meer dan 800
jongeren de radertjes mochten
vormen. Een netwerk van jongeren die
op elkaar aanhaken en in beweging
komen, zodat kracht van de wind
omgezet wordt naar het water. Niet
alleen om tot steun te zijn voor
hulpvragers, maar ook door zelf in
beroering te komen en te ervaren van
welke onmisbare betekenis ze mogen
zijn.
Ik zie ernaar uit om ook in 2022 de wieken elke keer te
richten naar de juiste windrichting, zodat de molen in
beroering komt. Dat zoveel jongeren de kans krijgen en
gefaciliteerd worden om zich in te zetten.

Vriendelijke groet,
Marieke van der Heide
Teamleider
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NETWERK

Dien je Stad
Netwerk Dien je Stad is het lokale jongerenvrijwilligersnetwerk in Ede, dat bestaat uit jongeren die zich vrijwillig inzetten voor hun
medebewoners die eenzaam zijn of in een kwetsbare situatie zitten. Het gaat om mensen die in de gemeente Ede wonen die zelf geen
aanspraak kunnen maken op hun eigen sociale netwerk en geen financiën hebben om hulp in te kopen. Er wordt vanuit Netwerk Dien je
Stad samengewerkt met scholen, sociale organisaties, kerken, het bedrijfsleven, de gemeente, enzovoort om in Ede met elkaar een
samenleving te zijn waar vanuit een sterke sociale basis bewoners naar elkaar omzien.
Netwerk Dien je Stad inspireert en faciliteert jongeren om ontmoetingen aan te gaan met medebewoners en hen hulp te bieden. Dat
kan door praktische klusjes te doen, maatje te zijn, bezoekjes te brengen of activiteiten te ondernemen. Dat kan eenmalig of
structureel, individueel of met een groep. Er is ruimte voor eigen wensen van de jongeren, waar Netwerk Dien je Stad zoveel mogelijk
bij aansluit.
Netwerk Dien je Stad is een organisatie waar jongeren zich gezien weten en ontdekken dat ze van grote betekenis zijn voor anderen
en daarmee voor zichzelf. Deze ervaring maakt dat jongeren vandaag én voor de toekomst bijdragen aan een samenleving die naar
elkaar omziet.
De andere projecten zijn:
CVVEde: verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie die een status hebben gekregen en Edenaren met elkaar. In
samenwerking met inwoners en organisaties wordt bijgedragen aan een volledige en volwaardige integratie van nieuwe
Edenaren.
Mentorproject Laten we Welzijn: verbindt jongeren die in een kwetsbare situatie zitten aan een vrijwillige mentor die hen
helpt om tot ontwikkeling te komen.·
Maatjes: meer dan huiswerk: verbindt kinderen die in een kwetsbare situatie zitten aan een vrijwillig maatje die hen helpt
in de groei en ontwikkeling van schoolse vaardigheden.
MDT YourCube Ede (Maatschappelijke Diensttijd): biedt jongeren de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen
door van betekenis te zijn voor een ander.
Binnen Stichting Netwerk Dien je Stad richten de projecten zich met elk met hun eigen betrokkenheid, passie, ervaring en werkwijze
op een brede doelgroep van mensen die eenzaam zijn of in een kwetsbare situatie zitten in verschillende leeftijden en met diverse
achtergronden. Met de inzet van jongeren wordt er op veel verschillende manieren hulp en netwerk geboden aan deze mensen.
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TOELICHTING

Van betekenis
Doel
Jongeren gaan ontmoetingen aan en
zetten zich in voor de Edese
samenleving door hulp en netwerk te
bieden aan hun medebewoners die
eenzaam zijn of in een kwetsbare
situatie zitten. Zo zijn ze van betekenis
voor de ander én voor zichzelf.

ze zijn voor de ander en daarmee voor zichzelf. Daardoor
wordt omzien naar elkaar iets vanzelfsprekends, en
vormen zij een samenleving die naar elkaar omziet,
vandaag en in de toekomst.
Netwerk Dien je Stad is een plek waarin persoonlijk
contact, gezien worden en een open houding zorgt voor
een veilige plek voor jongeren. Zij weten zich gewaardeerd
om wie ze zijn.
Als Netwerk Dien je Stad zijn we bereikbaar en
toegankelijk. Er wordt ingespeeld op de situatie in de

Bron
De inspiratiebron voor het werk van Netwerk Dien je Stad
is Jezus Christus. Hij kwam op aarde om andere mensen te
dienen en liet op inspirerende wijze zien hoe je van

samenleving en meebewogen met wat er in Ede aan hulp
en ondersteuning nodig is. In samenwerking met
hulpontvangers, vrijwilligers en vele andere organisaties

betekenis kunt zijn voor je medemens.

maken we onderdeel uit van een sociale basis, een stad

Visie

Missie

Netwerk Dien je Stad gelooft dat ieder mens waardevol is

Netwerk Dien je Stad biedt jongeren dagelijks de

en dat ontmoeting en verbinding tussen mensen bijdraagt

mogelijkheid om hulp te bieden aan medebewoners die

aan hun welbevinden. Zij gelooft in een samenleving waarin

eenzaam zijn of in een kwetsbare situatie zitten.

jongeren van betekenis zijn voor hun medebewoners. Door

Inspireren, faciliteren en begeleiden van jongeren in de

jongeren te inspireren en te faciliteren in het doen van

hulp die zij geven aan hun stadsgenoot. Zo helpen we

laagdrempelig vrijwilligerswerk worden jongeren

mensen die kwetsbaar zijn en bieden we jongeren de

uitgenodigd om te ontdekken van welke grote betekenis

mogelijkheid om van betekenis te zijn voor een ander.

waar mensen naar elkaar omzien.

DOELSTELLING
Onze focus ligt op vijf kerntaken:

·W e geven met
jongeren betekenis
aan wat de
ontmoeting en hulp
voor de ander en
voor henzelf
betekent.

We zijn bereikbaar
en toegankelijk
voor mensen die
vrijwillige hulp
kunnen gebruiken.

We i nspireren jongeren 
om z ich v rijwillig in t e 
zetten v oor m ensen in
Ede met een hulpvraag
en om te zien naar
medebewoners.
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·W e f aciliteren 
jongeren o m e r voor
mensen d ie h ulp e n 
netwerk nodig
hebben t e zijn.

We b egeleiden
jongeren a ls z e 
hulp e n n etwerk 
bieden a an h un 
medebewoners.
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Voorbeelden van activiteiten in
2021:
praktische hulp en
verhuizingen
eenzame ouderen bezoeken
mensen vervoeren naar het
ziekenhuis
technische
computerproblemen
oplossen
belmaatje zijn
raambezoekjes bij mensen
die alleen thuis zijn
tompouces brengen bij
hulpontvangers op
Koningsdag
grootschalige bloemenacties
of kaartenacties
tijdelijk boodschappen doen
of tijdelijk hond uit te laten
groepsactiviteiten
organiseren voor mensen die
wonen in of dagbesteding
volgen bij zorginstellingen,
buurthuizen, zorgboerderijen
en opvanglocaties.
meehelpen bij Ede viert
Kerst

Lisanne Brouwer,
coördinator

De meeste aandacht van onze (project)coördinatoren gaat
uit naar het werven, inspireren, verbinden en begeleidenvan
de jongeren en het onderhouden van contact met de
hulpontvangers en samenwerkingspartners. Naast
individuele trajecten organiseren we ook groepsactiviteiten.
Dit doenweomde drempeltussenjongerenendoelgroepen
die kwetsbaar zijnteverlagen en om jongeren kennis te
laten maken met zich vrijwillig inzetten voor mensen in
eenzaamheid of een kwetsbare situatie en hen te inspireren
om ook individueel van betekenis te zijn voor hun
medebewoners.

Het faciliteren van ontmoetingen en bieden van hulp en
netwerk uit zich voornamelijk in:

Praktische klussen

Maatjestrajecten

Groepsactiviteiten

Jongeren geven aan welke klussen zo op
willen pakken en kunnen reageren op
oproepjes die in de appgroep verschijnen.
Klussen zijn eenmalig of jongeren stellen zich
vaker ter beschikking om klusjes op te
pakken. Daarbij is in ontmoeting komen met
elkaar een belangrijk aspect van de hulp.

Jongeren zijn structureel van
betekenis omdat ze als maatje
wekelijks ontmoetingsmomenten
hebben. Daarbij ontvangen ze
persoonlijke begeleiding en intervisie
vanuit het project.

Jongeren kunnen zich in
groepsvorm inzetten. Ze geven aan
wat passend is en samen zoeken
we naar een activiteit waarin de
jongeren van betekenis zijn voor
hun medebewoners.
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jan
febr.
mrt.

2021

Activiteiten

In 2021 hebben er meer dan 1.000 geregistreerde ontmoetingen plaatsgevonden tussen jongeren en mensen
met een hulpvraag. De jongeren zijn aan hun medebewoners verbonden, zodat er praktische hulp,
maatjescontacten en groepsactiviteiten konden plaatsvinden.
Achter elke ontmoeting die een jongere of een groep jongeren heeft gehad zit een verhaal. Verhalen die
prachtig zijn, ontroeren, inspireren of de harde werkelijkheid van het leven laten zien. In dit verslag staan
verschillende verhalen en quotes die iets van dit gevoel en deze impact illustreren.

JAN Online ontmoeten
apr.

Middels 'Meet-avonden' wordt vorm gegeven
aan ontmoetingen en zetten jongeren zich
vanuit huis in om anderen een hart onder de
riem te steken.

mei

– foto: pizza avond online

FEB Sneeuw ruimen
jun.

Een prachtige witte wereld zorgt ook voor
gladheid. Jongeren scheppen tuintjes
sneeuwvrij zodat medebewoners weer naar
buiten kunnen.

jul.

– Vrijwilliger Marije, 9 februari 2021

aug.

FEB Intervisie

sept.

I.v.m. lockdown vindt de maatjesbegeleiding
en intervisie online plaats. De maatjes zelf
blijven zoveel mogelijk live contact houden.

okt.

– Intervisie maatjes, 17 februari 2021

MRT Challenge

nov.

Middels creatieve activiteiten wordt het
digitale contact leuk gehouden. Er wordt een
WhatsApp challenge tussen maatjes bedacht:
wie de hoogste toren kan bouwen.

dec.

– Emiel en Yara, maart 2021
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jan

APR Koningsdag

febr.

42 jongeren hebben feestelijke pakketjes
opgehaald met tompoucen om deze bij
hulpontvangers te brengen en hier vervolgens
samen van te genieten.

jun.

mei

apr.

mrt.

– tasjes worden uitgedeeld

MRT Pizza en klussen

jul.

Een avond van ontmoeting, samen pizza eten en
vervolgens aan de slag met praktische klussen.

– 21 jongeren zetten zich in en ontmoeten
medebewoners

aug.

APR Maatjes
Jongeren die zelf ook eenzaamheid hebben
ervaren willen graag maatje zijn voor iemand die
deze gevoelens kent. Zo zijn jongeren op zoek
naar deze manier om van van betekenis zijn.

sept.

– maatjes op bezoek

MEI Maatjes op stap
Versoepelingen zorgen ervoor dat maatjes
weer samen erop uit kunnen.

dec.

nov.

okt.

– jongere met haar maatje in de stad.
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jan
febr.
mrt.
apr.

JUN

Verhuizingen

JUL

AUG
jul.
aug.

Sportdag
Een zomersportdag gaf meer dan 30 jongeren
een toffe middag en bijzonder mooie
contacten.

SEPT

180 studenten
Na een inspiratiebijeenkomst zetten 180 studenten
zich op vele verschillende manieren in om van
betekenis te zijn. Van tuinklussen tot pannenkoeken
bakken, op 27 verschillende plekken komen jongeren
in actie.

dec.

nov.

okt.

sept.

Wandelingen
Vijf weken achter elkaar zijn er wekelijks
wandelmiddagen waar jongeren erop uit gaan
met ouderen.

jun.

mei

Een aantal spoedverhuizingen worden opgepakt.
Jongeren helpen om de inboedel op tijd te
verhuizen.
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jan
febr.
mrt.

NOV Pakketjes voor zorg
apr.

Jongeren maakten pakketjes en brachten deze
naar zorgpersoneel; een hart onder de riem.

Maatjes

mei

Ondanks lockdown ontmoeten maatjes binnen de
bestaande maatjestrajecten elkaar. Netwerk Dien je stad
begeleidt de trajecten om goede afspraken te maken en
met in acht neming van de maatregelen elkaar waar
mogelijk nog te bezoeken.

jul.

jun.

DEC

Kerstoutreach
58 jongeren hebben tijdens het evenement het licht
mogen brengen aan hun medebewoners. De lockdown,
die de dag voor de Kerstoutreach inging, maakte dat er
op een alternatieve manier vorm gegeven werd aan
deze avond. Jongeren hebben tasjes opgehaald waarna
ze vanuit huis kaartjes gingen sturen, pakketjes gingen
brengen en langs gingen bij mensen die weinig tot geen
netwerk hebben.

Het voetbaltoernooi, het symposium en andere geplande groepsevenementen konden veelal geen voortgang
vinden. Ook het jaarlijkse Ontmoetingsfeest kon in 2021 niet doorgaan. Vele van de vaste bezoekers zijn al
(meerdere malen) bezocht door de vrijwilligers van Netwerk Dien je Stad tijdens de verschillende acties die zijn
gehouden door het jaar heen. Vele activiteiten zijn op alternatieve manieren vormgegeven, in vele kleine
ontmoetingsmomenten. Stuk voor stuk waren dit momenten van verbinding en betekenis.

dec.

nov.

okt.

sept.

aug.

– video over de Kerstoutreach klik hier.
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Ontwikkeling
Doel jongeren
Eenzaamheid
Binnen de samenleving zien we eenzaamheid toenemen. Niet
alleen onder ouderen maar ook onder jongeren. 1 op de drie
jongeren voelt zich sterk of matig eenzaam (bron Movisie). De
ontmoetingen en verbindingen die gelegd zijn in 2021 zijn stuk
voor stuk momenten geweest van doorbreking van deze
eenzaamheid.
Bij Netwerk Dien je Stad werd opgemerkt dat de motivatie van de
jongerenvrijwilligers met de komst van corona veranderde. De
wens om van betekenis te zijn voor anderen werd sterker op het
moment dat jongeren zelf ook te maken hadden met isolement en
beperkingen op ontmoetingen. Jongeren gaven aan dat door
beperkende maatregelen en digitaal onderwijs er bij hen sprake
was van gevoelens van eenzaamheid. Dat er
somberheidsgevoelens speelden en ze betekenis misten in hun
leven. In deze periode startte meer dan de helft van de jongeren
met vrijwilligerswerk om zo hun eigen netwerk te vergroten en
eenzaamheid te verminderen of voorkomen. Deze ontwikkeling is
niet alleen in Ede, maar landelijk te zien. Bij Netwerk Dien je Stad
is erop ingespeeld door extra activiteiten en ontmoetingen te
faciliteren en daarbij niet alleen de ontmoeting met de
hulpvrager, maar ook het contact met jongeren onderling te
faciliteren.
Bijvoorbeeld door pizza-avonden te organiseren in coronatijd:
pizza en een pakketje kaarten werden thuis bij de jongeren
bezorgd. Vanaf hun eigen huis werd er digitaal samen gegeten en
kaarten geschreven. Daarna werden deze afgegeven bij mensen
in kwetsbaarheid en eenzaamheid.

Eenzaamheid omdenken: 71% van de
personen op zoek naar hulp geeft aan
dat het doen van vrijwilligerswerk
(deels) succesvol is geweest en hun
hele eigen hulpvraag naar meer netwerk
en ontmoeting heeft opgelost.
Bron NLvoor Elkaar
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Extra inzet
De periode van corona in 2021 hoeft niet alleen een negatieve periode te zijn, maar ziet
Netwerk Dien je Stad ook als een kans waarin jongeren extra leerervaringen en bagage
krijgen om positief te bouwen aan hun toekomst. In de periode van april -augustus is daar
extra op ingezet. Bijvoorbeeld door activiteiten in de zomerperiode te organiseren.

Wandelmaatjes, klusavonden voor jongeren, sport- en speldagen voor
kinderen die in vakantietijd geen financiële middelen hebben voor
vakantie, of bijvoorbeeld samenwerken met verschillende Edese
organisaties en initiatieven zoals MDT Perspectief voor de jeugd.

Ontwikkeling – Noodhulpappgroep
In januari 2021 is er een appgroep gestart waarin jongeren die hadden
aangegeven klusjes op te willen pakken bij elkaar gebracht zijn. Op het moment
dat er bij Netwerk Dien je Stad hulpvragen waren, werden deze daarin geplaatst
en konden jongeren daarop reageren. Dit bleek een laagdrempelige manier om
hulp te bieden op het moment en de manier die bij jongeren past. Opvallend was
dat deze hulpvragen in tijden van beperkingen binnen een paar dagen opgepakt
werden en in tijden waarin er weer meer mogelijkheden waren de hulpvragen
soms langere tijd bleven liggen.

Ontwikkeling – Onderzoek vrijwilliger in coronatijd
In het voorjaar van 2021 hebben studenten van de CHE vrijwilligersmotivatie
onderzocht. Zij hebben hun afstudeeronderzoek gedaan bij Netwerk Dien je Stad
met de onderzoeksvraag: “Wat kan Netwerk Dien je Stad leren van de effecten
van de coronacrisis op het werven, motiveren en binden van vrijwilligers zodat er
aangesloten wordt op de ontwikkelingen in de samenleving?” In het onderzoek is
een vergelijking gemaakt tussen vrijwilligers voor coronatijd en vrijwilligers
tijdens corona.

Een interessante conclusie is dat
2/3e van de vrijwilligers door de
komst van het coronavirus andere
beweegreden heeft, namelijk om
het verschil te maken in een situatie
in de samenleving. Ze zien hun
vrijwilligerswerk als mogelijkheid om
dat op die manier te doen.

In het onderzoek komen een aantal punten naar voren die bijdragen aan het
vrijwilligerswerk van de jongeren. Jongeren geven aan dat ze het volgende
erg hebben gewaardeerd:

·Persoonlijke
begeleiding

Presentje / blijk
van waardering

·E xtra instructie en
begeleiding in coronatijd.

De geïnterviewde jongeren geven aan dat in tijden van beperkende
maatregelen het wenselijk en belangrijk is om extra te instrueren en
voorbeelden bij het vormgeven van hun vrijwilligerswerk te geven.
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Beweegredenen om te starten met vrijwilligerswerk
Er zijn verschillende beweegredenen genoemd door vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen bij Netwerk Dien je Stad:
Er voor iemand zijn, van betekenis zijn en hulp bieden. ‘’D at je toch samen een klein praatje maakt, wat meer kan betekenen voor die
persoon dan je zelf denkt.’’ In de antwoorden op de vragen over de activiteit wordt genoemd dat vrijwilligers meedoen om mensen die
eenzaam zijn een leuke dag te bezorgen. Ook wordt gezelligheid genoemd en aan anderen denken.
Vrijwilligers hadden meer tijd in coronatijd. ‘’I k denk dat ik sneller naar een feest zou gaan dan dat ik dit zou doen [als er geen corona
zou zijn].’’ In de antwoorden op de vragen over de activiteit wordt genoemd dat meedoen een kleine moeite is, en er is weinig te doen.
Het is leerzaam.
Het is leuk en geeft je een goed gevoel. Deze beweegreden wordt in de enquête door alle pre-coronavrijwilligers genoemd. Bij de
coronavrijwilligers is dit de meest genoemde reden.
Het is een kleine moeite en het is te doen.

SOCIALE BASIS EN SAMENWERKEN
Netwerk Dien je Stad is onderdeel van de
sociale basis in Ede en vind het

Samen met mijn klas hebben we een

samenwerken daarin belangrijk.

activiteit georganiseerd. Was super leuk

Organisaties in de sociale basis staan niet

om te doen.

los van elkaar, maar ieder heeft op zijn
eigen plek een uniek aandeel. Netwerk Dien

- Introductieweek Social Work

je Stad gaat voorop als het gaat om de
inzet van jongeren en werkt daarin al meer
dan 12 jaar samen met scholen, partners,
vrijwilligersorganisaties, kerken,
studentenverenigingen, enzovoort.
Sinds corona is de samenwerking tussen
(informele)organisaties onderling
toegenomen. Door de komst van het
Platform Informele Hulp (PIH), maar ook de
samenwerking als het gaat om de
herstelagenda van de gemeente Ede,
werkgroepen vanuit het actieprogramma
sociale basis, jaar van de vrijwilliger,
publiekscampagne, organisatie van de
vrijwilligersbanenmarkt, enzovoort. Het
heeft tot gevolg dat met en van elkaar
wordt geleerd en best practice wordt
gedeeld.
De inzet van jongeren komt ook in de
andere (informele) organisaties onder de
aandacht of jongeren worden ingezet bij
organisaties die deze hulp kunnen
gebruiken.
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INZICHT IN

Resultaten
TOTAAL CIJFERS

808
VRIJWILLIGERS

8,6

10.563
JONGEREN
BEREIKT
1.314
HULPONTVANGERS

1.098
HULPACTIVITEITEN

TEVREDENHEID

3.306
VRIJWILLIGERSUREN

630 uur
VRIJWILLIGE INZET IN
UITVOER EN
COORDINATIE

462
PROJECTEN

Verdeling maatjes, praktisch en groepen per categorie:

Praktische klussen

176 VRIJWILLIGERS
459 VRIJWILLIGERSUREN
247 HULPACTIVITEITEN
128 PROJECTEN

Maatjestrajecten

41 VRIJWILLIGERS
828 VRIJWILLIGERSUREN
538 HULPACTIVITEITEN
44 PROJECTEN

Groepsactiviteiten

591 VRIJWILLIGERS
1.389 VRIJWILLIGERSUREN
268 HULPACTIVITEITEN
294 PROJECTEN

In 2021 zijn er 591 jongeren die binnen groepen zich
hebben ingezet. Dit is vergeleken met de periode
voor corona een stuk minder, (in 2019 1.561) met de
verklaring dat beperkende maatregelen vooral
invloed heeft gehad op groepen en het bij elkaar
komen van meerdere jongeren. Je ziet in de cijfers
dat het aantal hulpactiviteiten wel is toegenomen.
Er zijn dus meer acties gedaan maar in kleinere
groepen of door jongeren als individu. In 2021 zijn er
247 klussen opgepakt, dat is bijna de helft meer dan
in 2020 (toen 122). Dit heeft te maken met
individuele inzet die op aangepaste wijze is
vormgegeven.
Er zijn in 2021 42 maatjestrajecten begeleidt. Dat is
vergelijkbaar met 2020 (totaal 44 maatjestrajecten). In
2020 was dat voor de helft belmaatjes, die

Maatjes
9.1%

Praktisch
23.5%

Praktisch
27.3%
Maatjes
51.1%

Groepen
25.5%

Groepen
63.6%

Maatjes
5.1%

Praktisch
21.8%

Maatjes
30.9%

Praktisch
17.2%

Groepen
51.9%

Groepen
73.1%

regelmatig telefonisch contact hadden. In 2021 zijn jongeren voor de duur
van een jaar aan elkaar gekoppeld, zoals we dat gewend zijn. Ook in tijden
van corona en beperkende maatregelen werd, naast belcontact, naar een
manier gezocht om elkaar te ontmoeten.
Uit het klanttevredenheidsonderzoek komt een gemiddeld cijfer naar boven
van een 8,6. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen waardering van
vrijwilligers (8,2), hulpontvangers (9,1) en samenwerkingspartners (8,1). Er
wordt o.a. gescoord op mate van tevredenheid op hulp en begeleiding vanuit
Netwerk Dien je Stad.
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Groepen
Groepsactiviteiten, waarbij veel personen elkaar fysiek
ontmoeten, konden in 2021 ten tijde van beperkende
maatregelen doorgang hebben of plaatsvinden. Digitale
ontmoetingen bleken in de eerste corona periode nog een
aansluitend alternatief, in 2021 vernomen we van jongeren
dat deze behoefte er weinig is. Gezien hun vele digitale
ontmoetingen zoeken deze jongeren juist naar manieren om
uit huis te gaan en binnen mogelijkheden wel ontmoetingen
aan te gaan.

Klussen buitenshuis konden doorgaans sneller doorgang
vinden, omdat daarbij meer mogelijkheden waren. Toen bezoek
en fysiek contact wel mogelijk was, werden ook klussen
binnenshuis weer opgepakt.
Door beperkende maatregelen op groepsgrootte, zijn er in
2021 meer individuele vrijwilligers ingezet. Daar waar eerst
een groep jongeren samen op pad ging, was het nu beperkt tot
een of twee personen die tegelijk een ontmoeting of activiteit
op gingen pakken.

Daarvoor in de plaats zijn kleine ontmoetingen met minder
personen gefaciliteerd. Dit heeft tot gevolg dat er meer
coördinatie en organisatie nodig was om jongeren als individu

Sociaal

op een veilige manier in te kunnen zetten. Vooraf afstemmen
met vrijwilligers en hulpontvangers was daarbij nodig om de
veiligheidsbehoefte te peilen. Zo was het soms voor de
betrokkenen belangrijk in hoeverre er sprake was van
vaccinatie of het dragen van een mondkapje.
In de tijd van schaarste op ontmoetingen werd het extra
gewaardeerd wanneer ontmoetingen wel doorgang kregen. Zo
is er in november en december 2021, toen er sprake was van
een strengere lockdown, toch aandacht gegaan naar het
faciliteren van veilige ontmoetingen die binnen de
maatregelen mogelijk waren.

Praktisch
In 2021 zijn er vele soorten klussen opgepakt. Van
verhuizingen tot bedden in elkaar zetten, lampen ophangen of
honden uitlaten.
Met de beperkende maatregelen i.v.m. corona werden de
klussen die niet uitgevoerd konden worden op een wachtlijst

In 2021 is er in samenwerking met Oranje Helpers vrijwilligers
geworven door middel van straatacties, belacties en online
campagnes. Dit was een nieuwe manier van vrijwilligers
werven, waarbij vooral een online campagne succesvol was en
gemotiveerde vrijwilligers opleverde. Vanuit deze groep
jongeren zijn de meesten maatje van iemand geworden.
Waar we in 2020 voornamelijk waren overgeschakeld naar
digitaal of telefonisch contact, werd in 2021 voornamelijk
afgestemd of het gezien de maatregelen mogelijk was om
ontmoetingen live door te laten gaan. Ontmoetingen werden
daarbij zo nodig aangepast, door bijvoorbeeld buiten te
wandelen in plaats van binnen koffie te drinken. Vanuit
Netwerk Dien je Stad werden vrijwilligers geadviseerd over
alternatieve manieren van ontmoeten.
Er zijn drie intervisiemomenten geweest voor de jongeren die
maatjes begeleiden. Dit was een moment van ontmoeting (1
keer digitaal, 2 keer live), waardering en ruimte om te delen
hoe jongeren hun maatjestraject ervaren.

geplaatst voor als er weer meer mogelijk was. Klussen met
urgentie werden binnen de geldende veiligheidsrichtlijnen wel
opgepakt, bijvoorbeeld een spoedverhuizing, medicijnen halen
of een ritje naar het ziekenhuis. Onder andere door gebruik te
maken van de noodhulpappgroep konden deze hulpvragen
binnen korte tijd worden voldaan.

Wist je dat?
Dit hebben de maatjes afgelopen jaar samen gedaan:
online gamen, elkaar cadeautjes geven, samen
geïnterviewd worden, in het Spaans
autotheoriebijles geven, leren rummikubben, leren
haken, winkelen, heel veel kopjes koffie en thee
drinken, opruimen, diamond painting, gebak eten,
oefenen met de Nederlandse taal, spelletjes,
wandelen, tandemfietsen, youtubekanaal maken,
gitaren bouwen, de hei op, kleuren, kinderboerderij,
door de wasstraat, mee naar de boosterprik, blinde
op weg helpen met z’n telefoon, boodschappen,
kletsen en nog veel meer.

Mevrouw Lutgens, hulpontvanger.
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Hanne 21 jaar.
jongere vrijwilliger

Maatjes blijven ook na het
begeleidingsjaar van Netwerk Dien
je Stad maatje van elkaar. Bekijk
hier het voorbeeld van Bas. Hij
startte in coronatijd als belmaatje,
maar dit is een blijvend
maatjescontact geworden dat
zelfs blijft bestaan nu Bas in het
buitenland gaat studeren.
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Leervaringen
Positieve gezondheid
Doordat jongeren zich inzetten en doordat hulpontvangers
antwoord krijgen op hun hulpvraag, wordt bijgedragen aan de
beleving van een positieve gezondheid. Het werk van Netwerk
Dien je Stad draagt op verschillende sporen bij aan verhoging
van de kwaliteit van leven, betekenisvol werk als het gaat om
de sociaal maatschappelijke participatie en een waardevolle
invulling voor het dagelijks functioneren. Ook heeft het een
positieve werking op het vinden van zingeving, genieten en
eigenwaarde. Deze theorie heeft ons in 2021 geholpen om
onze werkwijze aan te scherpen en om in tijden van
beperkingen te prioriteren wat we doen en waarom we dat

VRIJWILLIGER IN TIJDEN VAN LOCKDOWN: “IK
HEB DE TUIN OMGESPIT EN ZO NU EN DAN
EVEN NAAR MEVROUW GEZWAAID DIE VANAF
HET RAAM TOEKEEK. VOLGENS MIJ VOND ZE
HET WEL LEUK OM OP DIE MANIER EEN
BEETJE AANDACHT TE KRIJGEN."
– Vrijwilliger Harm 18 jaar, heeft een tuintje opgeknapt -

doen. Zo is in 2021 ondanks veel voorbereidend werk doorgang
gegeven aan de kleine ontmoetingen, bezoekjes of het voldoen
van een praktische hulpvraag. Daarbij was het inspireren van

"DE DAGEN RIJGEN ZICH AAN ELKAAR. ER IS
WEINIG TE BELEVEN EN IK ZIE HEEL WEINIG
MENSEN. DAT WEKELIJKSE BEZOEKJE BIJ
MEVROUW H IS ECHT EEN UITJE GEWORDEN!"

jongeren om daarin ook contact te maken een belangrijke

– Vrijwilliger Mandy, 23 jaar, brengt bezoekjes bij ouderen -

focus.

Effectmeting
Bij afronding van maatjestrajecten en na afloop van groepsactiviteiten worden vrijwilligers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.
Zo geven hulpontvangers het cijfer 9,2 op de vraag: "Hoe tevreden ben je over de betrokkenheid van Netwerk Dien je Stad bij jou als
hulpontvanger?' En jongeren geven aan het het vrijwilligerswerk wat ze hebben gedaan te waarderen met een 8,1. Naast de
klanttevredenheid worden verbeterpunten uitgevraagd wat Netwerk Dien je Stad helpt om de werkwijze aan te scherpen. In 2021 was
vooral te ontdekken dat het persoonlijke contact tussen medewerkers en jongeren gewaardeerd werd. Daarnaast is het waardevol om
via het formulier reacties op te halen,
welke ook in dit verslag terug
te vinden zijn. Door een van
de jongeren werd als
Allereerst gingen we met elkaar eten,
verbeterpunt aangegeven
keurig op afstand. Vervolgens in twee
dat het waardevol zou zijn
of drietallen op pad. Ik ging een tuin
opknappen, na instructie fietsen we
om ook uit te vragen
samen naar het adres. Bij aankomst
welk vrijwilligerswerk een
bij de vrouw was ze bezig om haar
jongere, naast dat bij
halletje te stofzuigen, dat kostte haar
Netwerk Dien je Stad,
veel moeite. We namen het van haar
nog meer zou willen doen.
over en het ijs was gebroken.
Terwijl zij toekeek verwijderden we
Dit nemen we mee het
spinnenwebben die er langer zaten
nieuwe jaar in om zo nog
dan corona bestaat. Vervolgens
beter aan te sluiten op
hebben we een start gemaakt in de
de wens van jongeren en
tuin. Verder dan takken snoeien
hun vrijwillige motivatie.
en onkruid wieden waren we niet gekomen, maar we hebben serieus een leuke avond gehad.
En die vrouw blij natuurlijk! Wij ook trouwens!:)
Ook gaan we in het
nieuwe jaar de effecten
- Hanneke, aanwezig bij de pizza avond.
van de praktische inzet meten.
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Samenwerkingen
VERBINDING EN ONTMOETING ZIEN WE ALS BELANGRIJKE VOORWAARDEN OM TOT ONTWIKKELING
TE KOMEN. ZOWEL BIJ DE ONTMOETINGEN MET JONGEREN ALS IN DE ONTMOETING MET
SAMENWERKENDE BETROKKENEN.
Dit is ook aan de orde in de samenwerking tussen partners. Daarom zoeken we samenwerking op om gezamenlijke doelen te kunnen
halen als het gaat om hulp en betekenis geven aan het leven van medebewoners. Juist in de ontmoeting met samenwerkingspartners zie
je waar wij zelf en de ander goed in zijn en dat je gezamenlijk het doel draagt om de stad te dienen. Bijvoorbeeld een bijdrage te hebben
in het Platform Informele Hulp (PIH) of het starten van een samenwerkingsapp om zo vrijwilligers en hulpontvangers in samenwerking
een passende plek te kunnen bieden in het scala van mogelijkheden in Ede.

Samenwerking met kerken
Al sinds de start van Netwerk Dien je Stad is er een sterke samenwerking met kerken. Zo is Netwerk Dien je Stad bijvoorbeeld via de
maandelijkse bijeenkomst “Het voorgangersgebed” met regelmaat betrokken bij de ontwikkeling en samenwerking met kerken in Ede.
Mede hierdoor weten jongerenverenigingen van kerken Netwerk Dien je Stad te bereiken en mochten we hierdoor jongeren inzetten. Zo
hebben bijvoorbeeld groepen van de Proosdijkerk meegedaan aan de Kerstoutreach door kaarten en kaarsen uit te delen aan mensen in
eenzaamheid.

Samenwerking met verenigingen
We werken samen met studentenvereniging Ichthus, NSEde, Studenten in Kringen, Solidamentum en Netwerk Ede. Door proactief het
contact met hen te zoeken en social media oproepjes ook met hen te delen, worden studenten enthousiast gemaakt om vrijwilligerswerk
te doen. Studenten die zich eerder in hebben gezet, zijn een soort ambassadeur voor hun medestudenten en dit maakt dat er een aantal
groepen, zogenaamde ‘kringhuizen’, zich gezamenlijk hebben ingezet.
Daarnaast werken we samen met bedrijven die op diverse manieren bijdragen om het werk van Netwerk Dien je Stad mogelijk te maken.

TijdVoorActie

Voorbeelden van samenwerkingspartners:

Netwerk Dien je Stad is verbonden aan
TijdVoorActie, Dit is een beweging van
jongeren die zelf het initiatief nemen
om de samenleving vorm te geven.
TijdVoorActie biedt ondersteuning op
het gebied van duurzaam inzetten van
jongeren in de samenleving. Vanuit het
XpertiseCentrum van TijdVoorActie
worden verschillende trainingen
aangeboden welke gericht zijn op o.a.
inspiratie, delen van kennis en
persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld;
een training over social media, leren
presenteren, impactmeten, een
inspiratie dag over community zijn.
Medewerkers kiezen elk jaar opnieuw
waarin zij zouden willen groeien.

Stichting Present | Tot Uw Dienst! | Vluchtelingenwerk | Malkander |
Sportservice | CVVEde | Mentorproject Laten we Welzijn | KenHem Community
| Flower Power | De Zonnebloem | Unie Van Vrijwilligers Ede | Hulp in Praktijk
| Rode Kruis | Vereniging NOV | Netwerk Sociale Gasten |Netwerk voor Jou |
Identitycraft | Platform Informele hulp | CJG | Opella | Huiswerkproject:
"Maatjes: Meer dan huiswerk" | MDT YourCube Ede | Restore | Ichthus |
NSEde | Studenten in Kringen | Solidamentum | Kerken en jongerengroepen /
jeugdverenigingen van kerken | Woonstede | De Verhuisfamilie | OpZorg |
Rotary Club Ede | Ronde tafel 78 | IdentityCraft | Wijkteam | RIBW | Siza |
WMO | Casemanagers dementie | Humanitas | Icare | Herbergier | VOA’s |
Professionals in NAH | Het Maanderzand | Bethanië | Vilente | Careander |
Leger Des Heils |Yoin Lindenhout |Philadelphia |’s Heeren Loo |COA |Buurtzorg
|Pro Persona |Iriszorg |Schoolmaatschappelijk werk |Praktijk Ondersteuning
Huisarts |Meet-Inn |Het Kernhuis | De Velder |#Nietalleen |SamenSterk
|OranjeHelpers |Dulon College |Christelijke Hogeschool Ede |Internationale
Schakel Klas |Het Streek |Gemeente Ede |Ministerie van VWS (MDT)
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Financieel resultaat
Inkomsten

Uitgaven

Gemeente Ede
Fondsen
Partners
Scholen
Bedrijven
Kerken
Maatschappelijke org.
Overige inkomsten (o.a. giften)

€ 116.860
€ 12.406
€ 10.000
€ 5.480
€ 6.072
€€€ 1.382

Personeel
Huisvesting
Ontmoetingsfeest
Communicatie & PR
Kantoorkosten
Bijdrage klusbus
Vrijwilligersbudget
Projectkosten
Bijdrage landelijk netwerk
Opbouw continuïteitsreserve

€ 134.506
€ 315
€€ 826
€ 14.586
€ 1.942
€ 1.087
€ 2.332
€ 750
€-

Totaal inkomsten

€ 152.200

Totaal kosten

€ 156.343

Resultaat

- € 4.143
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"Ik heb genoten van deze
mensen, ik kom ze
eigenlijk nooit tegen,
maar het is super gezellig
met deze ouderen."
Eva van 18
jongere vrijwilliger

Ontmoeting met ouderen
Deze jongere geniet van het contact wat
er ontstaat. Samen met andere jongeren
organiseerde ze activiteiten in het
verzorgingstehuis St Barbera in Ede. Met
elkaar beleven ze een spelletjesmiddag,
waarbij de ontmoeting centraal staat.
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Vooruitzicht
Met hoop en enthousiasme gaan we het jaar
2022 in. De aanpassingen die nodig waren om
in te spelen op de wisselende
omstandigheden in de samenleving maakt ons
veerkrachtig en helpt ons om ons te focussen
op datgene waar we dankbaar voor mogen
zijn. Deze les leren we vooral door naar onze
hulpontvangers en onze jongeren te krijgen.
Want wat zij teweeg brengen door tijd en
aandacht aan de ander te geven maakt dat je
inziet dat kleine stapjes een groot verschil
maken. Dat ontmoeten, verbinden en er
mogen zijn van essentieel belang is in welke
omstandigheid dan ook.

Dat zien we voor ogen in 2022,
waar we ontmoetingen blijven
faciliteren, ons inzetten om
jongeren te motiveren en in actie
te brengen. Waarin we er zijn
voor de groeiende groep
eenzame jongeren en ouderen.
We zien er naar uit om deze
levens te gaan verbinden aan
elkaar.

Contact
Netwerk Dien je Stad
Stationsweg 109
6711 PN EDE
KvK 76631109
IBAN NL 48 RABO 0352 2253 00
T
0318 793005
E
netwerk@dienjestad.nl
W
www.dienjestad.nl
Marieke van der Heide - Teamleider
mariekevanderheide@dienjestad.nl
06-58070556
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