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INLEIDING
In dit jaarverslag nemen we u mee in de behaalde resultaten van het kalenderjaar 2019. U zult de lijn herkennen
dat eenzaamheid een grote zorg is in Gouda en dat Goudse jongeren daadwerkelijk iets willen en kunnen
betekenen voor kwetsbare stadsgenoten. Dit organiseren we het team van Netwerk Samen voor Goud.
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NETWERK SAMEN VOOR GOUD
VISIE
Jongeren geven de samenleving kleur. Goudse jongeren kijken over opgetrokken muren heen en geven aandacht
aan hulpbehoevende Gouwenaren, ongeacht achtergrond, religieuze of politieke voorkeur, sekse of welk verschil
er ook mag zijn. Goudse tieners en twintigers vormen een eenheid in de strijd tegen eenzaamheid.
In Gouda raken steeds meer jongeren betrokken bij laagdrempelige activiteiten waar ze in contact komen met
hulpbehoevende Gouwenaren. Jongeren nemen verantwoordelijkheid voor activiteiten als sporten met
statushouders, tafel op straat, bezoekteam en ontmoeten op diverse manieren stadsgenoten die extra steun
kunnen gebruiken. Het Goudse jongerennetwerk is de verbindende partij voor bedrijven, vrijwilligersorganisaties
en hulpverleningsinstanties om ze met elkaar te verbinden. Netwerk Samen voor Goud groeit in de rol als
aanjager van de beweging tegen eenzaamheid, geeft haar mening en advies op gebied van beleid over
eenzaamheid, jongeren en vrijwilligerswerk en deelt haar expertise op dit gebied met andere belangstellenden.
MISSIE

Netwerk Samen voor Goud investeert in een Goudse
samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.

DOEL

Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen
netwerk hebben door Goudse jongeren actief te betrekken bij
de samenleving.
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ACTIVITEITENOVERZICHT

PARTNERS AAN HET
WOORD

Netwerk Samen voor Goud
Aantal projecten
Aantal hulpactiviteiten
Aantal ingezette jongeren
Aantal vrijwilligersuren
Aantal hulpontvangers

2018
105
950
270
1500
80

2019
130
1050
350
3334
285

Driestar College
Het Driestar College heeft in
mei meegedaan aan een
burgerschapsproject. Het
burgklasteam heeft in
cursusjaar 17/18 een
teamplan opgesteld. Een
belangrijk speerpunt van dit
plan is: ‘Leren voor het leven’.

Klaarstaan voor kwetsbare
mensen in de maatschappij
raakt direct één van onze
doelen van het teamplan.
Het samenwerkingsproject
met Samen voor Goud is de
leerlingen en ons als school
erg goed bevallen.
Leerlingen zijn positief
omdat zij het leuk vinden
om activiteiten te
ondernemen buiten het
lokaal. Het was voor de
doelgroep lastig om te
realiseren dat ze het voor
hun medemens
ondernemen, niet voor
henzelf. Wij als school
willen graag volgend jaar
weer een zelfde project
draaien met behulp van
Samen voor Goud.

Hierboven vindt u de behaalde resultaten van de afgelopen twee jaar en
onze doelstelling voor het komende jaar.
Met de Maatschappelijke Diensttijd hebben we nog de volgende
resultaten behaald:

KERNACTIVITEITEN & DOELGROEP
De afgelopen drieënhalf jaar hebben we diverse activiteiten ontwikkeld.
Sinds de start hebben we sociale en praktische acties uitgevoerd. Alle
activiteiten worden uitgevoerd door jongeren (15 – 30 jaar) voor
hulpbehoevende mensen. Dit kunnen bijvoorbeeld ouderen zijn,
alleenstaande ouders maar ook jongeren. Alle acties zijn erop gericht dat
betrokken partijen elkaar ondersteunen, gezellig ontmoeten en dat beide
groepen elkaars netwerk versterken en van elkaar leren.
Intergenerationeel en integraal werken vinden we belangrijk, omdat niet
alleen jongeren de toekomst zijn, maar met elkaar vormen we de
toekomst. We werken samen
OPEN ACTIVITEITEN
Sinds februari 2019 hebben we een nieuw kantoor, in hartje centrum van
Gouda. Dit pand is een stuk groter dan ons vorige kantoor en ligt meer
centraal. Er is een keuken en huiskamer aanwezig, waardoor we de
mogelijkheid hebben om gemakkelijk mensen te ontvangen. In
samenwerking met stagiaires van diverse scholen en een aantal jongeren
die zich bij ons netwerk hebben aangesloten via de YourCube, het project
van de Maatschappelijke Diensttijd, hebben we de mogelijkheid om
iedere woensdag inloopactiviteiten te organiseren. We zijn halverwege
maart gestart met het houden van spelletjesochtenden en creatieve
workshops. De verbinding tussen zowel jongeren als een kwetsbare
doelgroep staat hier centraal. Eveneens plaatsen we een gesprekstafel op
straat – project Straattafel - waar we koffie en thee aanbieden aan
voorbijgangers en samen met jongeren met bezoekers in gesprek gaan
wat ze betekenen voor hun medemensen. Vanuit de Straattafel komen
we weer in aanraking met nieuwe hulpvragers en ook met nieuwe
jongeren die hulp willen bieden.
SPORTEN MET STATUSHOUDERS
In juni 2018 hebben we in samenwerking met de organisaties Kerk &
Vluchteling en Sport.Gouda een sportactiviteit opgezet voor
statushouders en Goudse jongeren. De mix tussen zowel Goudse
jongeren als statushouders is kenmerkend aan deze activiteit. Deze
activiteit is een enorm succes. De eerste twee try-outs kwamen in totaal
25 Goudse jongeren en 35 statushouders op af. Vanaf september hebben
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we de activiteit maandelijks georganiseerd en het plan is om vanaf september 2019 het sporten tweewekelijks
te laten plaatsvinden. Na het sporten gaan we gezellig in de kantine fruit eten en wat drinken. De bezoekers leren
elkaar kennen en hier en daar ontstaan vriendschappen. Vanaf september 2019 willen we deze activiteit twee
wekelijks laten plaatsvinden.
CAMPAGNE GOUDA TEGEN EENZAAMHEID
Met de campagne Gouda tegen Eenzaamheid investeren we in meer inzet van Goudse jongeren, minder
eenzaamheid onder kwetsbare Gouwenaren, duurzaam contact tussen genoemde doelgroepen én
betrokkenheid van commerciële partijen. Kortom met de campagne betrekken we de gehele Goudse
samenleving, met als doel het realiseren van minder eenzaamheid, meer inzet van jongeren en financiële
verduurzaming van de stichting. In het jaar 2019 organiseren we diverse evenementen waar jongeren en
hulpbehoevende Gouwenaren elkaar ontmoeten in bijvoorbeeld de Rabobank, een van de hoofdsponsors van
de campagne. In het gebouw van de Rabobank aan de jongeren en andere deelnemers bijvoorbeeld spelletjes
doen, workshop volgen en met elkaar lunchen. Een ander voorbeeld is dat studenten gemeenschappelijke ruimte
van studentenflat openstellen voor kwetsbare jongeren en eens in de maand samen gaan eten. Tijdens en na
afloop van dit soort evenementen, investeert Samen voor Goud in contact tussen beide partijen, zodat de
jongeren en de hulpbehoevenden aandacht aan elkaar blijven geven en de netwerken versterkt worden.
We zijn in het eerste kwartaal van 2019 gestart met de campagne en tot nu zijn er al diverse partijen die
meedoen. Begin 2020 gaan we een magazine uitgeven van alle uitgevoerde Gouden Acties en naar verwachting
bouwen we het concept van deze campagne in de volgende jaren verder uit. Dit houdt in dat we met meer
partners verwachten samen te werken en dat er op meer plaatsen ontmoeting gerealiseerd wordt tussen zowel
jongeren als eenzame Gouwenaren. De ontmoetingen vinden dan regelmatig plaats en er ontstaan groepen van
jongeren en kwetsbare Gouwenaren die elkaar blijven steunen en gezellige activiteiten blijven ondernemen. De
campagne realiseert meer inzet van jongeren, minder eenzaamheid én duurzame financiële steun vanuit
bedrijven, scholen en andere samenwerkingspartners. Meer informatie zie www.goudategeneenzaamheid.nl.
MAATJESCONTACTEN & GOUDEN ACTIES
Via Netwerk Samen voor Goud houden verschillende jongeren contact met zowel ouderen als jongeren voor
langere duur. Denk aan wandelmaatjes, computercoaches, huiswerkbegeleiding, fietsles geven of gewoon
gezellig koffie drinken met elkaar. De maatjescontacten zijn onderdeel van de vele Gouden Acties die
betrokken jongeren uitvoeren. Dit kan ook in groepsverband al dan niet in samenwerking met scholen of
verenigingen plaatsvinden. Tuin- verhuis en opknapklussen, boodschappenhulp en nog vele andere acties.
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MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD – YOURCUBE
YourCube is een proeftuin van de eerste ronde Maatschappelijke
Diensttijd (MDT), welke gefinancierd wordt door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit project is onderdeel van
de landelijke organisatie TijdVoorActie, waar we bij betrokken zijn. In
totaal zijn er via TijdVoorActie acht andere netwerken en één
middelbare school die meedoen met de YourCube. Met de YourCube
investeren we in langdurige trajecten. Na het behalen van 100 uur inzet,
ontvangen de jongeren een Europass, een officieel erkend Europees
certificaat, welke ze diverse voordelen oplevert. Door mee te doen met
de YourCube, ontvangen de jongeren trainingen, workshops, doen ze
ervaring op in diverse werkgebieden en ontdekken en ontwikkelen ze
hun talenten. Aangezien dit een andere financieringsstroom is dan onze
gebruikelijke inkomsten vanuit fondsen, subsidies en bedrijven, zijn de
behaalde resultaten van de MDT niet meegenomen in deze rapportage.
TOERUSTING & MISSIEGROEPEN
Naast alle Gouden Acties, groepsactiviteiten en dergelijke, organiseren
we
gastlessen
en
ludieke
(straat)acties.
Tijdens
deze
toerustingsactiviteiten gaan we met jongeren in gesprek over wat ze
belangrijk vinden om te betekenen voor iemand anders en wat hun
motivatie is om al dan niet klaar te staan voor iemand anders. Tijdens het
doen van de gastlessen merken we dat jongeren enthousiast worden om
zich ook in te zetten of dat ze tot inzicht komen dat er nood is in hun eigen
omgeving én dat ze er iets aan kunnen doen. Onder ludieke acties
verstaan we straatacties, waar we de straat opgaan en bijvoorbeeld
mensen cadeautjes aanbieden en naar aanleiding daarvan in gesprek
gaan. Of we gaan naar een school toe en laten leerlingen en studenten
kaartjes schrijven voor mensen die in het ziekenhuis liggen. Vervolgens
gaan we ook met ze in gesprek. Dit soort acties delen we op social media,
zodat jongeren op die manier op de hoogte blijven en betrokken kunnen
blijven.
Een groot gedeelte van de betrokken jongeren hebben behoefte aan een
netwerk waar ze hun ervaringen kunnen delen die ze opdoen tijdens het
in contact komen met kwetsbare Gouwenaren. Daarom starten we in
september 2019 met missiegroepen, waar jongeren aan deel kunnen
nemen. De groepen zijn maximaal 20 man groot en ze zullen elkaar met
enige regelmaat ontmoeten.

JONGERE AAN HET
WOORD
Netwerk Samen voor Goud is
een unieke stichting omdat het
voor en door jongeren uit de
Goudse samenleving
georganiseerd wordt. Het is
laagdrempelig maar
professioneel. In de afgelopen
jaren hebben vele jongeren uit
Gouda en omgeving zich
vrijwillig ingezet voor hun
medemens met dank aan het
Goudse netwerk. Ik zet mij
graag in via deze organisatie
omdat het mij op een
ontspannen manier de kans
geeft hulp te bieden aan
iemand die dat nodig heeft. Zo
ga ik regelmatig op bezoek bij
een oudere vrouw om haar uit
te leggen hoe ze gebruik kan
maken van haar computer.
Daarnaast ben ik een aantal
maanden een maatje geweest
van een jongen van 15 jaar die
en moeilijke thuissituatie had.
Netwerk Samen voor Goud
biedt mij en vele andere
jongeren handvatten om
anderen te helpen. In de
komende jaren verwacht ik dat
de stichting nog meer jongeren
bewust weet te maken en in
contact zal brengen met
hulpbehoevenden. Inmiddels
begint Netwerk Samen voor
Goud een waar begrip te
worden in de Goudse stad, en
dat zal zich in de toekomst
alleen maar verder uit gaan
betalen. Voor een samenleving
waarbij het volstrekt normaal is
dat je naar elkaar omkijkt en
dat niemand alleen is.
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BEGROTING
Inkomsten

2019

2020

2021

Gemeente

€ 15.000

€ 30.000

€ 35.000

Fondsen

€ 30.000

€ 20.000

€ 15.000

Partners

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

Bedrijven

€ 10.000

€ 15.000

€ 25.000

Maatschappelijke organisaties

€ 5.000

€ 6.250

€ 7.500

Scholen

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

Kerken

€ 2.500

€ 2.500

€ 3.750

Giften

€ 2.500

€ 2.500

€ 3.750

€ 75.000

€ 86.250

€ 100.000

2019

2020

2021

€ 59.900

€ 73.800

€ 88.100

€ 750

€ 1.000

€ 1.000

PR & Communicatie

€ 1.500

€ 2.000

€ 1.500

Kantoorkosten

€ 3.200

€ 3.300

€ 3.350

Bijdrage Inspiratienetwerk TijdVoorActie

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

Inspiratiebijeenkomsten

€ 2.000

€ 2.500

€ 3.000

€ 70.350

€ 85.600

€ 99.950

€ 4.650

€650

€50

Totaal inkomsten

Kosten
Personeel
Vrijwilligersbudget

Totaal kosten

Resultaat

1,40 FTE

1,70 FTE

2,00 FTE

51 uur

62 uur

72 uur

PERSONEEL
We verwachten dat we komende jaren onze uren kunnen uitbreiden. Dit omdat de nood in de stad groot is en
er potentie is onder het aantal jongeren en de rol van de jongeren. Dit vraagt echter wel een goede coördinatie.
Daarom zetten we een lijn in om in 2021 twee fte te hebben gerealiseerd. In deze begroting en het verdere plan
is het project YourCube van Maatschappelijke Diensttijd niet meegenomen in resultaten en financiële cijfers. Dit
omdat het een losstaand project onder stichting Netwerk Samen voor Goud is.
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KERNWAARDEN
PERSOONLIJK, BEWUST & WAARDEVOL
Ons doel bereiken we door op een persoonlijke wijze contact te
onderhouden met zowel jongeren als hulpvragers. Doordat jongeren zich
inzetten, worden ze zich enerzijds bewust van de nood in de stad en raken
ze anderzijds bewust dat de ander én hun inzet van onmisbare waarde
zijn voor de Goudse stad.

PLAATS IN GOUDA
SAMENWERKINGSPARTNER
De afgelopen drie jaar hebben we een mooie plaats in Gouda
gerealiseerd. Zowel vrijwilligersorganisaties, religieuze organisaties,
onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties zijn belangrijke
partners geworden. We zijn een aanvullende partij in het Goudse. Om
goed weer te geven welke positie we in Gouda hebben verworven en hoe
samenwerkingspartners de toekomst voor Samen voor Goud inzien,
hebben we een aantal partners/hulpvragers en jongeren gevraagd hun
visie hierop te geven, zie reacties in de kantlijn.

MEDIA

HULPVRAGERS AAN
HET WOORD

“Op individuele basis ontvang
ik regelmatig vrijwilligers van
Netwerk Samen voor Goud. De
jongeren doen verschillende
taken. Steeds om dezelfde
reden: Ik ben fysiek ziek en zit
in de WIA. Jongeren hebben
mij bijvoorbeeld geholpen bij
het verhuizen. Ik was niet in
staat om spullen in en uit te
pakken en te klussen in mijn
nieuwe woning. Er ontstond
een verbinding tussen jongeren
en mij (45 jaar) waarin we van
elkaar mochten leren. Jongeren
hebben bijvoorbeeld de muren
geverfd, vanaf de zijlijn heb ik
ze tips kunnen geven. Dit soort
ervaringen en ontmoetingen
nemen ze de rest van hun leven
mee.
Daarnaast ontvang ik wekelijks
een voedselbankpakket via een
van de vrijwilligers van Samen
voor Goud. Daardoor wordt bij
jongeren van Gouda zichtbaar
welke mensen een
armoedeprobleem hebben.
Ik denk dat dit enorm vormend
is voor de jongeren, maar ook
voor Gouda breed, doordat de
coördinatoren van Samen voor
Goud onderdeel zijn van een
groot netwerk. Samen voor
Goud is een nog relatief jonge
organisatie, maar ik hoop dat
zij in de toekomst groeien in
observeren, signaleren en
rapporteren op onderwerpen
als jongeren, eenzaamheid,
zorg en vrijwilligerswerk en dat
ze dit communiceren richting
gemeente en andere
belanghebbenden”.
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TedTalk door oprichter Maurice de Korne

Filmverslag Rabobankdiner - Gouda tegen Eenzaamheid

TOEKOMST
In de komende drie jaar verwachten we als organisatie en als netwerk te groeien en onze positie in Gouda
verder te verstevigen. We hebben in het tweede kwartaal van 2019 de volgende drie speerpunten opgesteld
die we komende drie jaar ontwikkelen.
SPEERPUNTEN
➢

OPEN ACTIVITEITEN

In al onze activiteiten staat ontmoeting tussen jongeren en kwetsbare Gouwenaren centraal. De sportactiviteit
met statushouders willen we verder uitbouwen tot een tweewekelijks terugkerende activiteit, waar zowel
Goudse jongeren als statushouders elkaar beter leren kennen tijdens het sporten en napraten. Hierdoor worden
de netwerken versterkt. Daarnaast gaan we de inloopactiviteiten in de huiskamer van ons kantoor verder
uitbouwen en hebben we vanaf september 2019 een poule van jongeren die gastheer of -vrouw zijn voor de
straattafel. Eveneens willen we een bezoekteam organiseren waar jongeren aan kunnen deelnemen om zo nu
en dan bij ouderen op bezoek te gaan of dat studenten hun studentenflat met enige regelmaat openstellen voor
kwetsbare jongeren, zodat er mooie contacten ontstaan. Met al dit soort laagdrempelige activiteiten jagen we
een beweging aan waar jongeren de mogelijkheid hebben om kwetsbare mensen te ontmoeten, inzichten op te
doen en daadwerkelijk van betekenis te zijn voor hulpbehoevende stadsgenoten. De eerste resultaten beginnen
nu al vorm te krijgen, we zijn benieuwd wat er nog meer gerealiseerd wordt!
➢

ADVISERENDE EN MEEDENKENDE ROL
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In Gouda zijn een groot aantal vrijwilligersorganisaties actief die met elkaar een enorme hoeveelheid aan werk
verzetten. Voor de meesten is het lastig om jongeren te vinden of nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren.
Netwerk Samen voor Goud heeft een unieke werkwijze om dit vorm te geven. Wij bieden op een flexibele wijze
vrijwilligerswerk aan jongeren aan. Wij willen ons meer positioneren, ook richting gemeente, zodat we mee
kunnen denken op gebied van beleid van (jongeren)vrijwilligerswerk, eenzaamheid onder ouderen en andere
leeftijdsgroepen en denken we met commerciële partijen mee op welke wijze ze lokaal praktisch een
maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Wij als Netwerk Samen voor Goud willen graag onze kennis en
ervaring delen met de stad. Zo hebben wij bijvoorbeeld al meegedacht in de week tegen eenzaamheid, wordt
onze kennis en ervaring gevraagd in de werkgroep statushouders en worden we naast scholen nu ook af en toe
uitgenodigd door bedrijven en serviceclubs om onze visie op de Goudse samenleving te delen.

➢

FINANCIËLE VERDUURZAMING

Met de campagne Gouda tegen Eenzaamheid hebben we een flinke stap gezet om Netwerk Samen voor Goud
financieel te verduurzamen. Bedrijven doneren en stellen hun locatie beschikbaar, waardoor ze op concrete wijze
bijdragen aan meer inzet van jongeren en minder eenzaamheid in de Goudse stad. De campagne bouwen we
verder uit in de verwachting dat we meer financiële steun krijgen vanuit bedrijven. Daarnaast houden we warme
contacten met de gemeente in de verwachting dat de jaarlijkse subsidie groeit. Als andere mogelijkheden blijven
we gebruik maken van fondsen voor de start of uitbouw van activiteiten en projecten. Tot nu toe zijn zes
bedrijven partner geworden van de campagne. De verwachting is dat we dit in laatste kwartaal van 2019 en begin
van 2020 kunnen uitbouwen tot 20 partners.

TEN SLOTTE
Dit jaarverslag is geschreven om u inzicht te geven dat er Gouwenaren zijn die eenzaam zijn, dat jongeren van
betekenis kunnen en willen zijn en dat het team van Netwerk Samen voor Goud beschikbaar is om
bewustwording te creëren, verbindingen te leggen en activiteiten te organiseren. De mogelijkheden, handvatten
en het vertrouwen dat wij aan de jongeren geven om hulpbehoevende Gouwenaren te steunen, zorgt voor een
blijvende impact onder zowel de kwetsbare en eenzame Goudse burgers als de betrokken jongeren. Met uw
steun, betrokkenheid en vertrouwen realiseren we meer inzet van jongeren en minder eenzaamheid onder onze
stadsgenoten.
Leon Smit
Voorzitter stichting Netwerk Samen voor Goud
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