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Tineke Schaap
VOORZITTER NETWERK VOOR JOU
VOORWOORD
2021 is het jaar dat ik mijn vijf-jarige jubileum als voorzitter kon vieren. Het is ontzettend mooi om te
zien hoe hard Netwerk voor Jou is gegroeid. We hebben in Veenendaal veel bereikt.
Het is ook het jaar dat in zijn geheel te maken had met de Corona-pandemie. De coronamaatregelen,
zoals de lockdowns, hebben ook veel effect gehad op de activiteiten van Netwerk voor Jou en het
aantal hulpvragen die we hebben kunnen oppakken. Onze medewerkers hebben, deels vanuit huis,
zich hard ingezet om Veenendaal samen met alle vrijwilligers weer een stukje mooier te maken.
De Corona heeft niet alleen negatieve invloeden gehad. Het heeft Netwerk voor Jou ook mooie kansen
geboden. Zo zijn we gestart met het project Maatjes & Meer en zijn we begonnen met het opzetten
van Get Up & Enjoy. Dit heeft mede ervoor gezorgd dat we eind 2021 zijn verhuisd naar De Markt 10.
Het bestuur heeft in 2021 ook heel wat veranderingen ondergaan. We hebben afscheid moeten
nemen van Peter Meijer, die zich jarenlang voor onze organisatie heeft ingezet als penningmeester.
Daarnaast hebben we ook drie nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen: Linda Kok, Ilse Marij
Sikkema en Annebeth van Hardeveld. Met alle expertise in huis kunnen we als bestuur de organisatie
goed ondersteunen in de professionaliseringsslag die we als snelgroeiende organisatie aan het maken
zijn en kijken we uit naar wat 2022 ons gaat bieden.

BESTUUR

BESTUUR NETWERK VOOR JOU
Tineke Schaap - voorzitter
Linda Kok - Penningmeester
Willemien van Voorthuijsen - Secretaris
Annebeth van Hardeveld - Algemeen bestuurslid
Ilse Marije Sikkema - Algemeen bestuurslid

TEAM

HENRIEKE SEGERS

MARTHE STEGENGA

JESSICA BAKKER

Initiatiefnemer en
teamleider

Projectleider MDT

Coordinator NVJ & MDT

JESSICA DE
FLUITER

MOUNIA
BOCATTAN

Projectleider Get Up & Enjoy

3e jaars stagiaire Social work

WIETSKE POPMA
Coordinator hulpvragen

PAULIEN VAN
GINKEL

JOLANDA VAN DE
PEST

Coordinator MDT

Coordinator hulpvragen

OVERZICHT PROJECTEN

PRAKTISCHE
HULPVRAGEN

Inwoners uit
Veenendaal zonder
hulp, netwerk en
financien worden
geholpen met inzet
van jongeren.

SOCIALE
HULPVRAGEN
Eenmalige hulpvragen
rondom bezoek /
boodschapjes / vervoer
& maatjesproject

ACTIVITEITEN /
SOCIALE ACTIES
Skil & Chill
bijeenkomsten
Uitdeelacties
Wandelen met
kwetsbare doelgroepen

GET UP & ENJOY
Per 1 november 2021
voorbereiding gestart.
Gefinanciert vanuit
OranjeFonds, KFHeinfonds en Corona
herstelfonds van de
gemeente Veenendaal.

OVERZICHT PROJECTEN
MDT
MDT Yourcube
MDT Onderwijs
MDT Missie

MDT YOURCUBE

MDT ONDERWIJS

MDT MISSIE

Jongeren doen 80 uur
vrijwilligerswerk
ze worden begeleidt en
ontvangen een
certificaat.

Samenwerking met
scholen zoals CLV, Het
Perron en CHE
Jongeren zetten zich in
tijdens schooltijd.

Jongeren gaan op Bivak
met Defensie en doen
daarnaast 40 uur sociale
Missie (vrijwilligerswerk)

VISIE
Netwerk voor Jou is een sociale
onderneming die midden in de
samenleving
staat en die op een enthousiaste,
persoonlijke, (pro)actieve wijze
verbinding creëert in Veenendaal.

MISSIE
Wij inspireren en activeren
jongeren en volwassenen om
van betekenis te zijn voor
kwetsbare mensen in
Veenendaal.

DOELSTELLING
De drie hoofdpunten waar Netwerk voor Jou zich
op richt zijn:
1. Netwerk voor Jou biedt hulp en netwerk aan
kwetsbare mensen in Veenendaal.
2. Netwerk voor Jou bestrijdt eenzaamheid.
3. Netwerk voor Jou zet talenten van jongeren in.

DOEL EN RESULTAAT
NETWERK VOOR JOU
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De groei van
vrijwilligersuren heeft
te maken met de groei
van maatjestrajecten.
Sinds corona merken
wij een groeiende
vraag naar
maatjescontacten. Het
aantal hulpvragen die
zijn opgelost lag iets
lager dan verwacht
mede door de
lockdowns.
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Netwerk voor Jou 2021

Sneeuwschuifactie.
Met diverse groepen
vrijwilligers zijn we
op pad geweest om
bij mensen hun
paadje schoon te
schuiven.

Pindaslingers
maken en uitdelen
tijdens lockdown.
Veel kinderen en
jongeren deden
mee!

Netwerk voor Jou 2021

Praktische klussen 2021
Tuinklussen, muren sauzen, verhuizen en
naar de stort rijden. Het kwam allemaal
langs. We zijn enorm blij met de aanhanger
die meerdere keren per week wordt ingezet.
Ook wat meer ingewikkelde klussen werden
ingediend. Een boom moest om en een stoepje
rechtgelegd. Deze hulpvragen pakken we
alleen op als er een bedrijf is die hierin samen
wil werken.
Wat Netwerk voor Jou kenmerkt is de
persoonlijke aanpak. We gaan kennismaken,
zijn aanwezig tijdens de klus en zorgen dat de
vrijwilligers goed verzorgd worden.

Netwerk voor Jou 2021

Eén van onze dromen in 2021 was het aanschaffen
van een bakfiets die multifunctioneel ingezet kan
worden door jongeren die klussen gaan doen of
spullen gaan ophalen /wegbrengen. We hadden het
geluk dat Netwerk voor Jou het doel was van de 40dagen actie van kerk 'De open Hof' én dat we geld
konden inzamelen met de clubsupportactie van de
Rabobank. In december 2021 is de bakfiets gekocht!

Netwerk voor Jou 2021

Herfstvakantieklusdag
met groep jongeren die zich
inzetten vauit de
baptistengemeente 'De
Ontmoeting'.

Netwerk voor Jou/ MDT 2021

Into the woods

Ervaring van een deelnemer:
'Ik wist niet dat ik dit kon en
ook niet dat ik zolang achter
elkaar kon werken'

In 2021 wilde Rezonanz graag de musical 'Into the Woods' uitvoeren
met het kinder /jongerenkoor en daar moest een decor voor
gebouwd worden. Netwerk voor Jou zocht projecten die door konden
gaan ondanks corona en is hierin een samenwerking aangegaan
met Rezonanz. Een groep (kwetsbare) jongeren heeft onder
begeleiding van Jessica Bakker een enorm tof decor neergezet. De
jongeren hebben geholpen met het maken van de plannen, spullen
zoeken en inkopen bij de kringloop, materialen halen, samen
bouwen, oefenen met de kinderen én tijdens de uitvoering zelf
achter de coulissen helpen. Een lange intensieve dag maar met als
resultaat een grote zaal vol enthousiast publiek in De Lampegiet en
een groep trotse jongeren die een fantastische ervaring hebben
opgedaan.

Netwerk voor Jou

NIEUWE SAMENWERKING!
In 2021 is Netwerk voor Jou een
samenwerkingsovereenkomst
aangegaan met Meerbaan uit Ede.
Jonge mensen die een modulair of
werk-fit traject willen (moeten)
volgen kunnen via Netwerk voor
Jou begeleid worden.

NIEUW PROJECT!
Wij signaleerden dat bij Netwerk voor Jou en MDT meer
kwetsbare jongeren mee wilden doen maar dat zij bij
alle projecten net niet aan konden sluiten. Mede door
corona groeide deze groep. In de zomer van 2021 hebben
we voor hen een plan geschreven en een aanvraag
ingediend bij het CoronaherstelFonds van de gemeente,
Het OranjeFonds en KF Heinfonds. Deze aanvragen zijn
toegekend en per november zijn de voorbereidingen
gestart om in januari met de eerste groep jongeren aan
de slag te gaan. Get up & Enjoy is een actieve
ontmoetingsplek met maar liefst 4 bijeenkomsten per
week. Op deze manier bieden wij jongeren dé kans om
hun sociale netwerk te vergroten en vaardigheden te
ontwikkelen die ze verder helpt in de overgang naar
volwassenheid.

NIEUW KANTOOR!
Door alle ontwikkelingen, groei van het team
en het nieuwe project Get up & Enjoy zijn wij
eind 2021 opzoek gegaan naar een nieuwe plek
waar we kantoor én ontmoetingsplek konden
combineren. Dit hebben wij eind 2021
gevonden op markt 10. Op de eerste verdieping
bevindt zich het kantoor en op de zolder is een
mooie jongerenontmoetingsplek ingericht.

Netwerk voor Jou 2021
Perspectief voor de jeugd met MDT
Om jongeren ten tijde van corona te ondersteunen was de
subsidieronde Perspectief voor de Jeugd met MDT opgezet vanuit
het kabinet. Met deze subsidieronde konden gemeenten
activiteiten voor jongeren ontwikkelen in samenwerking met een
MDT- organisatie. Stichting Netwerk voor Jou is de enige
uitvoerder van MDT in Veenendaal. Hierdoor is begin 2021 een
samenwerking ontstaan tussen Gemeente Veenendaal, Stichting
Veens Welzijn, Sportservice Veenendaal, Stichting Netwerk voor
Jou en verschillende zorginstellingen in Veenendaal. Drie
projecten werden ontwikkeld waarbij jongeren ervaring konden
opdoen in de ouderenzorg, gingen wandelen met een eenzame
oudere en jongeren konden samen sportactiviteiten doen.
Dit project was enorm leerzaam voor ons als organisatie. Het was
een nieuwe samenwerking waarbij de gemeente nauw was
betrokken. Het trok nieuwe jongeren en de matches met de
ouderen via Sportservice waren goud waard! Links bovenin zie je
Niek die voor 8 weken met deze mevrouw zou gaan wandelen.
Nu, één jaar later ontmoeten zij elkaar nog steeds wekelijks.

MDT YOURCUBE
Binnen MDT YourCube zagen we dat we weinig actief
hebben hoeven werven, omdat veel jongeren zich
aanmeldden. Er was een groot aantal kwetsbare
jongeren die wij hebben mogen ontmoeten binnen dit
project. Meestal kwamen ze via een hulpverlener of
begeleider binnen. Door Covid zien we dat jongeren het
zwaar hebben, en op wachtlijsten staan voor hulp. Ze
hebben veel aan de begeleiding en
bijeenkomsten/workshops met andere jongeren, en het
dagelijkse ritme wat ze krijgen door het vrijwilligerswerk
op hun ervaringsplek.

MDT ONDERWIJS
We hebben onze samenwerking met het CLV herzien en
geupdate. Jongeren konden dit jaar op intake gesprek komen
om te motiveren waarom ze mee wilden doen. Hierdoor zien
we meer motivatie bij de jongeren. Ook mochten jongeren zelf
projecten bedenken en organiseren. Zo hebben leerlingen
presentaties gegeven op basisscholen om de overgang naar
voortgezet onderwijs te versoepelen. Ook is er een groepje aan
de slag met ouderen binnen een instelling. Mooi om te zien dat
die vrijheid voor de leerlingen mooie resultaten oplevert.
In samenwerking met het Perron en de CHE hebben we een
waardevol taalmaatjes project opgezet. Studenten van de CHE
gaan wekelijks naar het Perron om daar 1 op 1 in contact te
gaan met NT2 leerlingen. Zo worden deze leerlingen
gestimuleerd in hun taalontwikkeling.

MDT MISSIE
We hebben in 2021 de eerste MDT Missie jongeren
begeleiding geboden. Jongeren komen laaiend
enthousiast van hun bivak op een defensie terrein. Daarna
doen ze via een lokaal netwerk een sociale missie van 40
uur. Jongeren hadden vaak al een helder plan over wat ze
wilden doen als maatschappelijke bijdrage, maar we
helpen hen op weg naar een mooie match. Zo heeft een
van de jongeren een maatjescontact gehad met een oudmarinier die kampte met eenzaamheid. Een ander heeft
bijgedragen aan een lokale scouting vereniging. Mooie
voorbeelden van hoe deze jongeren bijdragen aan een
mooier Veenendaal. Wij vinden het enorm waardevol en
uniek dat we jongeren uit Veenenaal een gratis traject op
defensieterrein kunnen aanbieden.

GROEIPLAATSEN
Jongeren die meedoen met MDT
kunnen naast hun traject ook
deelnamen aan de
Skill &Chill groeiplaatsen elke 2
weken.
Ze leren hier nieuwe skills, wisselen
ervaringen uit en maken vrienden.
Voorbeelden van activiteiten zijn
bijvoorbeeld creatief Mozaieken of
bloembommen maken. Maar ook
skills zoals leiderschap of
persoonlijke ontwikkeling en hoe
ga je om met mensen uit
verschillende doepgroepen

SOCIAL MEDIA
Social media blijft belangrijk! De
belevingswereld van jongeren speelt zich
vooral online af en Netwerk voor Jou blijft
aansluiten bij waar jongeren zich bevinden.
Zo hebben wij nu een Snapchat en TikTok
account. Wij willen jongeren laten zien en
ervaren dat vrijwilligerswerk leuk is en niet
ingewikkeld. Dat zij heel gemakkelijk mee
kunnen doen.

Toekomst 2022
START GET UP & ENJOY

MDT ONDERWIJS

Vanaf half januari start het
nieuwe project Get up & Enjoy.

2022 / 2023 willen we met
Het Perron een tweede
groep maatjes starten van
CHE studenten en NT2
leerlingen.
Ook Dulon
college
wil
eind
2022
aansluiten
met
een
maatjesproject.
De
cofinanciering voor de nieuwe
subsidieaanvraag is in 2022
enorm belangrijk en cruciaal
voor de doorgang van MDT.

CORONA-ACHTERSTAND
Twee jaar werken vanuit huis
heeft gezorgd voor achterstand in
het leggen van nieuwe contacten
en verbindingen. 2022 wordt het
jaar van opnieuw verbindingen
aangaan met organisaties en
partijen uit Veenendaal.

AMBASSADEURSTEAM
In 2022 bouwen we aan
een team betrokken
mensen die ons werk
gaan ondersteunen in
de
rol
van
ambassadeur.

Toekomst 2022
VERDUURZAMEN
Projecten die al wat langer
lopen willen we updaten,
uitbreiden en verduurzamen.
Hierbij denken we aan de
activiteiten die we organiseren
voor mensen die in instellingen
wonen.

HULPLIJN
VEENENDAAL
In
samenwerking
met
Veens
Welzijn,
Present
Veenendaal,
HipHelpt
Veenendaal starten we met
'Hulplijn Veenendaal'. Eén
centraal punt waar alle
hulpvragen binnenkomen
en daarvandaan worden
verdeeld.

JONGERENCLUB
Netwerk voor Jou wil zich
nog meer gaan richten
op echt alleen jongeren
(tussen de 13 en 30 jaar)
en de behoefte van
jongeren. De PR is
gericht op dat Netwerk
voor Jou een club is waar
je als jongere graag bij
wil horen.

NL Doet 2021
Een picknickbank
voor de bewoners
van Welkom

PR actie in
samenwerking met
onze collega's uit
Veenendaal

TijdVoorActie is het landelijke
netwerk van Netwerk voor Jou. Ruim
25 jongerennetwerken zijn aan hen
verbonden. Via het Xpertisecentrum
van
TijdVoorActie
maken
de
medewerkers van Netwerk voor Jou
gebruik van trainingen en workshops.
Expertisegroep Jong / Oud is één van
de expertises die zij aanbieden aan
landelijke organisaties. Zij helpen
landelijke organisaties om jongeren te
verbinden als vrijwilliger. Voor dat
doel is dit filmpje gemaakt in
Veenendaal. De vrijwilligers van de
toekomst zijn de jongeren van nu. Hoe
tof en belangrijk is het dat juist zij nu
worden geinspireerd om mee te doen!

