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Intensief was het jaar voor het peuterwerk, dat heel 
veel werk heeft verzet om zich goed voor te bereiden 
op de Wet Kinderopvang, die op 1 januari 2018 is 
ingegaan. Onze peuterspeelzalen vallen nu onder 
dezelfde wetgeving als de kinderopvang. Dat vereist 
een andere manier van denken en werken, maar dat 
biedt ook mogelijkheden. Onze kracht is dat onze 
haarvaten diep in de Hoornse wijken zitten. We zijn 
er voor die mensen en die kinderen die een steuntje 
in de rug nodig hebben. Kinderen die een peuterspeel- 
zaal bezoeken zijn optimaal voorbereid op de basis-
school. Via de peuterspeelzalen, wijkcentra, met onze  
werkers, de buurtmoeders en onze activiteiten leggen  
we de verbinding naar de wijk en haar bewoners.
Netwerk is met het kinderwerk betrokken in diverse 
brede school initiatieven en is tevens partner in de 
vorming van de meerdere toekomstige IKC’s  
(Integrale Kindcentra).

In de gebiedsteams van 1.Hoorn onderscheiden we 
ons steeds meer door onze expertise rond preventie: 
het signaleren en voorkomen van problemen. Aan-
vankelijk lag de nadruk van de gebiedsteams meer op 
hulpverlening. Echter na verloop van tijd werd duide-
lijk dat de inzet van Netwerk een belangrijke schakel 
is tussen zorg en welzijn. 

Naast het reguliere werk worden er plannen ontwik-
keld die inspelen op de actualiteit. Onder de vlag van 
1.Hoorn brengt het jongerenwerk op een middelbare 
school de schoolse wereld en de leefwereld van jonge- 
ren dichter bij elkaar. Deze bemiddelende rol is het on- 
derwijs zo goed bevallen dat er meer scholen volgen. 
Een van onze jongerenwerkers die Arabisch spreekt, 
is bij de gemeente gedetacheerd als preventiemede-
werker om, en met succes, het schoolverzuim onder 
jonge statushouders te verminderen. 

Sinds september, toen ik aantrad als nieuwe 
directeur, heb ik met eigen ogen kunnen zien wat 
voor dynamische organisatie Stichting Netwerk 
is. Daarbij mocht ik samen optrekken met mijn 
voorgangster Anky Weiland, die mij op passende 
wijze wegwijs maakte in alles wat Netwerk doet en 
is. En dat is veel.

Wat meteen opviel, was de goede samenwerking 
die Netwerk heeft met verschillende organisaties. 
Netwerk hecht dan ook veel waarde aan samen-
werking met partners die elkaar in hun activiteiten 
en projecten voor de Hoornse inwoners aanvullen 
en versterken. 
Overal wordt samengewerkt. En door allerlei 
krachten uit de samenleving te bundelen ontstaan 
mooie dingen. 
Een voorbeeld daarvan is het tienermoederproject,  
waaruit het Mamahuis (een huis voor tienermoeders) 
is ontstaan. Met de komst van het Mamahuis kan 
deze kwetsbare groep beter worden begeleid. Zo 
kwam de huisvesting tot stand door een goede 
samenwerking met Intermaris en de gemeente 
Hoorn. Wijkbewoners zorgden met spontane  
giften en een helpende hand mede voor een warm 
en veilig onderkomen voor de tienermoeders.
Een ander mooi voorbeeld is de intensieve band 
die Netwerk en de gemeente zijn aangegaan met 
de stichting Tweestrijd. Deze stichting zet zich in 
voor jongeren die het moeilijk vinden om over hun 
(depressieve) gevoelens te praten. Hierdoor kan 
Tweestrijd zijn mooie werk voortzetten. De verbin-
ding met het jongerenwerk en het welzijn is hierbij 
een verrijking van ons werk.
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Manifesto vervult al jaren de rol die van een pop-
podium verwacht wordt. Hierbij kijken we met 
regelmaat naar de behoefte van Hoornse inwoners 
en mogelijke aanpassingen van Manifesto in de 
toekomst.

Netwerk zou Netwerk niet kunnen zijn zonder alle 
vrijwilligers. Om een voorbeeld te geven: in decem-
ber maakte ik tijdens een kerstbijeenkomst kennis 
met de vrijwilligers. Ik was diep onder de indruk van 
de hoeveelheid vrijwilligers, van hun betrokkenheid 
en hun inzet, niet alleen in de wijkcentra en in de 
maatjesprojecten, maar ook bij Manifesto en in de 
stadsspeeltuin. Ik realiseerde me dat zij naast de 
beroepskrachten ons grootste goed zijn. Het is ook de  
verdienste van de professionals dat de vrijwilligers 
zich verbonden blijven voelen met Netwerk.

Al met al was 2017 een druk en enerverend jaar, 
waarbij vooral de verandering van het peuterwerk 
veel tijd en energie kostte. Maar we staan er in de 
boekhouding gezond voor, de bedrijfsorganisatie 
heeft de zaken goed op orde. 

Om gezond en waardevol te blijven moet Netwerk 
echter niet alleen laten zien wat het doet, maar  
we moeten onszelf ook vragen blijven stellen. We 
kijken kritisch naar wat het resultaat van onze inzet 
is en hoe mensen ons werk ervaren. Zo houden 
we onszelf scherp en kan Stichting Netwerk in een 
steeds veranderende samenleving de organisatie 
blijven die er in heel Hoorn toedoet.

Jessica van der Bilt-Wulder
Directeur-bestuurder
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Goede prestaties
De sector heeft alle prestaties volgens het prestatie- 
contract met de gemeente geleverd en is binnen het 
beschikbare budget uitgevoerd. Daarbij nam Netwerk 
op 1 januari 2017 Stichting Peuterspeelzalen Risdam 
over: één VVE-groep en vijf reguliere groepen. 

Hoge waardering van ouders 
De peuterspeelzalen van Netwerk hebben een goede 
naam en voldoen ruimschoots aan de eisen. Zij leveren 
een hoge kwaliteit aan peuterspeelzaalwerk. Uit een 
recente tevredenheidspeiling blijkt dat de ouders  
de speelzalen van Netwerk zeer hoog waarderen, 
gemiddeld met een 8.6. Ook de GGD-inspecties van 
de speelzalen zijn positief beoordeeld. 

Locaties en groepen
De overgang van de Peuterspeelzalen Risdam naar 
Netwerk is naar tevredenheid verlopen. Twee andere 
veranderingen vonden plaats bij de peuterspeelzalen.  
De Poort is uitgebreid van anderhalve groep naar twee  
groepen. Peuterspeelzaal De Peutertuin locatie KlimOp  
is van één groep naar een halve groep gegaan. Netwerk  
exploiteert nu alle peuterspeelzalen in Hoorn: ruim 
vijftig peutergroepen verspreid over dertien locaties. 

Transitie van het peuterwerk
Het peuterwerk is vanaf 1 januari 2018 geharmoni-
seerd en valt daarmee onder de Wet Kinderopvang en  
voldoet aan de kwaliteitseisen (Wet Innovatie en Kwa-
liteit Kinderopvang (IKK)) die daarmee gepaard gaan. 
Het jaar 2017 stond dan ook vol in het teken van 
deze transitie. Zo namen wij deel aan de taskforce 
harmonisatie waar ook de gemeente, kinderopvang 
en het onderwijs in waren vertegenwoordigd.  
De adviezen vanuit de taskforce en de startnotitie 
Harmonisatie waren hierbij richtinggevend

De aanloop naar de transitie was een intensief pro-
ces dat een beroep heeft gedaan op de flexibiliteit 
van de diverse medewerkers. De hoge betrokken-
heid van de medewerkers werd duidelijk zichtbaar. 
De inhoud en kwaliteit van het peuterwerk werd 
boven alles centraal gezet. Mede door gemeente-
lijke verordeningen (destijds) was het peuterwerk 
in staat een hoge kwaliteit te leveren. Deze hoge 
kwaliteit, die ten goede komt aan de peuters en 
hun voorbereiding op de basisschool, wil de sector 
graag behouden. 

‘Het peuterwerk in Hoorn is van 
een hoog niveau, en het bereik 

is ook heel hoog. Het peuter-
werk komt per 1 januari 2018 
onder dezelfde regelgeving 

te vallen als de kinderopvang, 
en dan moet je in 2017 al met de 

voorbereiding beginnen. 
Netwerk is belangrijk in dat 

proces. Peuterspeelzaal Risdam 
is een goedlopende trein, en die 

komt nu in goede handen.’
Wethouder Samir Bashara vlak voordat Netwerk de peuterspeelzalen in 

De Huesmolen overnam. 
Noordhollands Dagblad, december 2016.

Ouders en veranderingen
Niet alleen de leidsters en ander betrokken per-
soneel moesten worden voorbereid op de veran-
dering. Om de nieuwe systematiek uit te leggen, 
heeft Netwerk ouders met raad en daad bijgestaan. 



Netwerk bood hulp bij het invullen van formulieren 
en door het beleggen van ouderavonden en spreek-
uren op het centraal bureau en in de wijkcentra. 
Daarnaast zijn er folders gemaakt, nieuwsbrieven 
verstuurd en zijn de buurtmoeders ingeschakeld. 

Herinrichting 
De wettelijke veranderingen hebben gevolgen voor 
het peuterwerk én voor de organisatie van de 
sector. Netwerk heeft dan ook in 2017 een stap 
gemaakt om verantwoordelijkheden lager in de  
organisatie te leggen en verbindingen op andere 
wijze vorm te geven. Zo kreeg ieder team een 
locatieleidster aangewezen en zijn er wijkleidsters 
aangesteld. Zij hebben meegedacht over het har-
monisatieproces en zullen een duidelijke verbinding/
schakel gaan vormen tussen verschillende (lokale) 
samenwerkingspartners en ontwikkelingen zoals  
het Integraal Kindcentrum (IKC) en de Brede School. 

Meer marktgerichte denk- en werkwijze
De transitie betekent ook een meer marktgerichte 
denk- en werkwijze. De systematiek van financiering 
is kindvolgend en elke peutergroep staat open voor 
kinderen met een VVE-indicatie. 
Dat betekent dat ook de leidsters die voorheen 
alleen reguliere groepen onder hun hoede hadden, 
VVE geschoold moeten zijn. Daarom is in de tweede 
helft van 2017 gestart met een VVE-scholing en 
zullen uiteindelijk alle leidsters VVE geschoold zijn. 

Verscherpte kwaliteitseisen
Netwerk voldeed al aan een deel van de verscherpte  
kwaliteitseisen volgens de Wet IKK, namelijk taal- 
niveau van leidsters op 3F-niveau voor spreekvaar-
digheid en leesvaardigheid. Ook wordt al voldaan 
aan de inzet van vrijwilligers en stagiaires.  

Een nieuwe eis is het veiligheids- en gezondheids-
beleid dat in de plaats is gekomen van de risico-
inventarisaties die voorheen werden uitgevoerd op 
de peuterspeelzalen. Met dit beleid is eind van het 
jaar een begin gemaakt. Een andere eis is dat op 
elke locatie één leidster met kinder-EHBO aanwezig 
moet zijn. Netwerk heeft er evenwel voor gekozen 
om álle leidsters daartoe op te leiden. Andere 
veranderingen zijn dat ieder kind een mentor krijgt 
toegewezen, die periodiek de ontwikkeling van het 
kind bespreekt met de ouders en als hun aanspreek-
punt fungeert. 
Ook het pedagogisch beleidsplan van Stichting  
Netwerk is op de nieuwe eisen aangepast. 

IKC’s krijgen vorm
De vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s) wordt 
steeds meer zichtbaar. De gemeente, partners en 
het onderwijs geven steeds concreter uitvoering 
aan de plannen om tot een IKC te komen. Netwerk 
participeert in de vorming van IKC’s in onder andere  
De Kreek in Bangert en Oosterpolder en De Ceder 
in Kersenboogerd. Ook is Netwerk betrokken bij de 
oriënterende gesprekken over een eventuele vorming  
van een IKC in de Mariaschool in de binnenstad.

‘Ik vind de peuterspeelzaal top! 
De leidsters zijn super 

vriendelijk en altijd vrolijk. 
Ook mijn zoon heeft het hartstikke 

naar zijn zin op deze locatie. Hij 
vraagt elke dag of hij naar school 

mag!’

Reactie van een ouder uit het tevredenheidsonderzoek peuterspeelzalen, 2017.
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Nadruk op preventie en samenwerken
Het huttendorp is een trots paradepaardje van het 
jeugdwerk. Het ‘echte’ werk van de jeugdwerkers 
ligt bij wat er speelt in de wijk, in het bijtijds signa-
leren van problemen (preventie) en in het begeleiden 
van de jeugd. En dat doen zij met (naschoolse) acti-
viteiten en in hun rol bij de ontwikkeling van IKC’s en 
de brede scholen. Het jeugdwerk, dat heeft voldaan 
aan de prestatieafspraken met de gemeente, zoekt 
daarbij met nadruk de samenwerking met partner-
organisaties om optimaal aandacht te kunnen geven 
aan opvoedingsondersteuning. Nieuwe projecten, 
die in 2016 zijn gestart, zijn in het verslagjaar tot 
bloei gekomen.

WIJKWERK JEUGD en cultuur, waarmee ze anders niet of minder snel 
in aanraking zouden komen. Netwerk werkte daarbij 
samen met de basisscholen die zich hadden  
opgegeven en samenwerkingspartners zoals de 
gemeente Hoorn, creativiteitscentrum De Blauwe 
Schuit, muziekschool Gerard Boedijn, de Hoornse 
bibliotheek, De Boterhal en Manifesto. 

‘Ik vind het mooi om te zien dat 
kinderen tijdens het huttendorp 
zo’n mooie tijd beleven. Onze 
zoon heeft zelf ook een paar 
keer meegedaan. Ik heb met 

eigen ogen gezien hoe een grote 
groep gedreven jongeren 

– die zich vrijwillig inzetten – 
met heel veel passie iets moois 

van het huttendorp maken. 
Bovendien vind ik Stichting 

Netwerk een heel goede organi-
satie. Kortom, voor mij genoeg 
redenen om ze een financiële 

steun in de rug te geven!’
Arnoud Ruiter, eigenaar van strandpaviljoen Oranje Buiten en sponsor van 

het huttendorp. 
Zondag Groen, januari 2017.

Cultuurpas
In het verlengde van de cultuurweek ligt de cultuur-
pas, die zal worden geïntegreerd in de Hoornse 
sportpas. De wens voor een cultuurpas bestond al 
langer. De pas is speciaal bedoeld voor kinderen 
die tegen een bescheiden bedrag, in plaats van een 
sport-, een culturele activiteit willen uitproberen. 

aan de reguliere en naschoolse activiteiten, en een 
zomeractiviteit als het huttendorp, optimaal kunnen 
meedoen. Het jeugdwerk probeert deze kinderen 
bij elkaar te brengen. De aandacht voor specifieke 
kinderen vraagt van het jeugdwerk ook een andere 
manier van denken. Bij het inzetten van vrijwilligers 
en stagiairs, waarmee het jeugdwerk veel werkt, 
wordt meer gekeken naar hun achtergrond en oplei-
ding. Stagiairs, zoals studenten pedagogiek, kunnen 
dan gerichter worden ingezet.

Week van het pesten
Het jeugdwerk verzorgt elk jaar twee evenementen 
die inspelen op ontwikkelingen in Hoorn of landelijk. 
Een van deze twee was de Week van het pesten. 
Daarbij werd samengewerkt met de basisscholen. 
Er werd een film vertoond in Cinema Oostereiland, 
waarbij twee basisscholen uit Hoorn-Noord werden 
samengebracht om samen de verbinding met elkaar 
aan te gaan. Zo’n 250 kinderen deden aan activitei-
ten mee zoals het maken van posters. Ook werden 
(in samenwerking met het jongerenwerk) rapwork-
shops aangeboden om bewustwording te creëren. 
Daarbij werden kinderen die pestten en kinderen die 
werden gepest bij elkaar gebracht.
Het jeugdwerk wil samen met het jongerenwerk een 
vervolg geven aan activiteiten over pesten.

Proeven aan cultuur
Het andere grote evenement was de cultuurweek, 
bedoeld om kinderen van zes tot en met twaalf jaar 
te laten proeven aan cultuur in al haar facetten. Het 
jeugdwerk besteedt daar in zijn naschoolse activi-
teiten al aandacht aan. Een speciale week zorgde 
op een laagdrempelige manier en (bijna) gratis voor 
een extra impuls. Op deze manier maken kinderen 
op ongedwongen en speelse wijze kennis met kunst 

Betrekken van doelgroepkinderen
Het jeugdwerk speelt in op een sterk veranderende 
samenleving en op de vragen uit partnerorganisaties  
en uit 1.Hoorn. Bij de (naschoolse) activiteiten 
worden nadrukkelijk specifieke doelgroepen betrok-
ken, zoals kinderen met adhd of autisme of kinderen 
in een rolstoel, om te voorkomen dat deze kinderen 
buiten de boot vallen. 

Andere manier van denken
De vraag vanuit deze doelgroepen neemt toe. Dit 
vergt van de organisatie de juiste slagkracht. Zij 
doen een beroep op de expertise van de jeugdwer-
kers om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen 



Jeugdlintje voor vrijwilligster
Een van onze vrijwilligsters, Thirza Pennekamp, ontving  
het jeugdlintje uit handen van burgemeester Nieuwenburg. 
Toen ze hoorde dat het huttendorp, waaraan ze eerst als  
kind en later als vrijwilligster meedeed, te kampen had 
met een tekort aan geld en sponsors, besloot ze spontaan 
een hulpactie op te zetten. Ze haalde vierhonderd euro 
binnen door onder andere cup cakejes te verkopen. 

Huttendorp
Nadat het huttendorp op zoek was naar een hoofdspon-
sor, diende zich Oranje Buiten aan. Dit strandpaviljoen 
sponsort het jaarlijkse zomerevenement op de wieler-
baan voor drie jaar. Aan het huttendorp deden achthon-
derd kinderen mee, die werden begeleid door honderd-
zeventig vrijwilligers en vijf beroepskrachten.  
De achthonderd plaatsen waren in een mum van tijd 
geboekt. De inschrijving wordt in het vervolg verspreid 
over twee dagen (ipv één) om iedereen gelijke inschrijf-
kansen te geven.

Spelenderwijs in De Speelhoorn
In stadsspeeltuin De Speelhoorn is op een laagdrem-
pelige wijze aan opvoedingsondersteuning gedaan, 
samen met de GGD, 1.Hoorn, het peuterwerk, de 
kinderopvang, de buurtmoeders en de openbare 
bibliotheek. De locatie leent zich er goed voor om 
op een ongedwongen manier met ouders te praten. 
Zij kregen een enquête voorgelegd en konden aan de 
hand daarvan ook zelf vragen stellen, wat zorgde voor 
directe en ongeforceerde contacten en soms door-
verwijzingen. De speeltuin zelf is en blijft onvermin-
derd populair. Naast het speelgenot voor kinderen 
is er ook een nauwe samenwerking met het speciaal 
onderwijs en helpen jongeren wekelijks mee met 
verschillende werkzaamheden.  
De speeltuin is steeds meer een ontmoetingsplek 
voor zowel (groot)ouders als kinderen en jongeren. 

Ontplooiing in brede scholen
Netwerk gelooft in de methodiek van de brede school, 
die de jeugd in de wijk alle kansen biedt om zich opti-
maal te ontplooien en veilig en gezond op te groeien. 
In zowel Grote Waal als Risdam-Zuid is Netwerk de 
coördinator van de brede scholen. 

De rol in het IKC
De rol van Netwerk in het Integraal Kind Centrum 
(IKC), zoals dat in De Kreek komt, is breed en gericht 
op de hele wijk. Sommige scholen kiezen bewust voor 
een brede school, die zich naar een IKC kan ontwikke-
len. Andere basisscholen, zoals in Grote Waal, blijven 
liever een brede school, al kan een individuele school 
daarin toch een IKC zijn. Netwerk participeert al ge-
ruime tijd in De Ceder en de Kreek, waar de ontwik-
keling tot een IKC al vergevorderd is. De laatste stap 
is om het visiedocument te vertalen naar de praktijk, 
zodat de mensen in het veld ermee kunnen werken.
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WIJKWERK JONGEREN

Voor het welzijn van de jongeren
Het jongerenwerk, dat aan de prestatieafspraken 
heeft voldaan en nauw samenwerkt met politie, wijk- 
zaken en gemeente, is er in de eerste plaats voor 
het welzijn van de jongeren en voor preventie. De 
jongerenwerkers maken op straat contact met groepen  
overlastgevende jongeren door ze te verwijzen naar 
inlopen in wijkcentra of door het activiteiten-aanbod 
op hen af te stemmen, waarbij een beroep wordt  
gedaan op de eigen kracht en het eigen initiatief.

Interventies in hanggroepen
In het Rondje Overlast speelt het jongerenwerk na-
drukkelijk een rol. Er was in de wijk Kersenboogerd  
sprake van een toename van het aantal hanggroepen  
dat aandacht behoefde. Het jongerenwerk probeert in  
nauwe samenwerking met 1.Hoorn te voorkomen dat  
minderjarige jongeren dreigen af te glijden en in het 
criminele circuit belanden. Voor het jongerenwerk is 
de overlast een gegeven. Die verplaatst zich telkens 
door de stad, mede doordat de jeugd zeer mobiel en  
minder honkvast is. Vooral de wijken Kersenboogerd 
en Risdam-Noord blijven aandachtsgebieden.

Samen met het onderwijs
De samenwerking met het onderwijs wordt uitge-
breid. De pilot op het Tabor College d’Ampte, dat 
gebruikmaakt van de kennis van het jongerenwerk, 
bijvoorbeeld bij het bemiddelen van conflicten, is alle 
partijen zo goed bevallen dat meer scholen belang-
stelling hebben in de methodiek die het ambulant 
jongerenwerk toepast.

Bemiddeling bij nieuwkomers
Door de goede ervaringen, opgedaan bij SG Newton, 
is voor het bemiddelen bij nieuwkomers opnieuw een 
beroep gedaan op de jongerenwerker van Libanese 
afkomst, die de Arabische taal machtig is en de 
streek en cultuur kent vanwaar veel nieuwkomers 
afkomstig zijn. Hij werd bij de gemeente gedeta-
cheerd om als verzuimmedewerker te werken op het  
Horizon College. Hier lag het schoolverzuim onder 
nieuwkomers op vijftig procent en zat de helft van 
de klas structureel leeg. Het is de jongerenwerker 
samen met een Nederlands-Eritrese jongerenwerk-
ster gelukt om het verzuim drastisch terug te  
dringen (aanwezigheidspercentage rond de tachtig  
procent) door de jongeren op te zoeken, te stimuleren  
en te motiveren. Door hun werk heeft het jongeren-
werk ook meer inzicht gekregen in de wensen en 
behoeften die er leven onder de nieuwkomers uit  
onder meer Syrië en Eritrea, voor wie de Neder-
lands-Libanese en Nederlandse-Eritrese jongeren-
werkers rolmodellen zijn. 

Voetbalinlopen voor nieuwkomers
Na de groei van het aantal meideninlopen is er nu 
ook een toename te zien op het gebied van sport, 
zoals voetbalinlopen die door alle jongeren goed 
worden bezocht. Daarnaast is er ook een groeiende 
vraag naar muziekinlopen. 

Rappen in de studio
In de wijk Kersenboogerd leefde bij een groep jongeren,  
onder wie een aantal overlast op straat gaf, de wens 
om muziek te maken. Dat heeft geresulteerd in een 
studiootje in het jongerencentrum van het wijkgebouw,  
waar meiden en jongens hun raptracks kunnen opne-
men, waaraan ook een rapworkshop was verbonden.  
Rapworkshops zijn ook gegeven op Tabor College  
d’Ampte. Ze kwamen voort uit de pilot en de goede 
band die ontstond tussen het onderwijs, het maat-
schappelijk werk, het jongerenwerk en de doelgroep.

Wegwijs over straatrecht
Uit de samenwerking met Art. 1 Bureau Discriminatie- 
zaken Noord-Holland Noord zijn enkele geslaagde 
projecten voortgekomen. Jongeren uit verschillende 
wijken bezochten in Het Pakhuis de voorstelling ‘Road 
Trippin’ van The Passengers, een interactief toneelge- 
zelschap dat inspeelt op actuele jeugdproblematiek. 
De toneelavond werd afgesloten met een debat. Het 
tweede project was een workshop over straatrecht 
om jongeren wegwijs te maken in hun rechten op 
straat.

Tweestrijd onder jongeren
Netwerk is met de gemeente een intensieve samen-
werking aangegaan met de stichting Tweestrijd, die 
suïcidale gedachten onder jongeren wil terugdringen. 
De stichting wil via bijeenkomsten, gastlessen op 
scholen en trainingen jongeren aansporen om over 
hun problemen te praten. De gemeente en Netwerk 
hebben Tweestrijd een ‘huis’ geboden om ervoor te 
zorgen dat de organisatie kan blijven voortbestaan. 
Tweestrijd doet aan preventie, signalering en  
verbinding en sluit naadloos aan bij het jongerenwerk. 
Oprichter Faraaz Ramdjanbeg is als jongerenwerker 
nu in dienst bij Netwerk. 

Jongeren en 1.Hoorn
Het jongerenwerk werkt nauw samen met 1.Hoorn, 
dat in drie wijkcentra is ondergebracht. De samen-
werking verloopt goed en werpt haar vruchten af. 
Het jongerenwerk ondersteunt de casemanagers 
van 1.Hoorn, vanuit hun expertise, bij casussen 
waarbij dit nodig en gewenst is. Er wordt gebruik 
gemaakt van de kennis over de leefwereld van de 
jongeren en de contacten die het jongerenwerk 
daarbinnen heeft. Ook wordt er doorverwezen naar 
het preventief aanbod wat het jongerenwerk heeft 
in het reguliere werk. Binnen 1.Hoorn zorgt de 
jongerenwerker ervoor dat zorg en preventie samen 
komen.

Op straat en digitaal
De jongerenwerkers zijn zowel in het publieke 
domein als digitaal ‘de ogen en oren van de straat’. 
Ze spelen een steeds actievere rol in de sociale 
media om jongeren gemakkelijker te bereiken en om 
aandacht te genereren voor het op hen afgestemde 
activiteitenaanbod.



1514

Pop- en cultuurpodium Manifesto voldoet vanaf de 
oprichting ruimschoots aan de prestatieafspraken 
die met de gemeente zijn gemaakt. Het aantal  
podiumactiviteiten is zeer divers en er zijn verschil-
lende educatieve activiteiten. Er is veel aandacht voor  
livemuziek, dance en rap, singer-songwriters en 
lokaal en regionaal talent. Het aantal danceparty’s  
is iets gedaald. 

‘We hopen een inspiratiebron 
te zijn voor anderen en willen 
graag ons steentje bijdragen 

aan het ontstaan van 
de hiphop community in Hoorn. 
Of die er komt, weten we niet. 

We weten wel dat we 
één grote familie zijn 

en Hoorn op de 
kaart willen zetten.’

De Hoornse rapper Jowners alias Jonathan Hoost vlak voor een optreden 
in Manifesto. 

Westfries Weekblad, september 2017.

Muziek maken verbroedert
De Muziekmakerij, waar iedereen met passie voor 
(het produceren van) dancemuziek mag komen, blijft 
in een grote behoefte voorzien en toont onverminderd  
aan dat muziek verbroedert. Manifesto werkt daar- 
naast veel samen met het jongerenwerk en met 
culturele partners zoals muziekschool Gerard Boe-
dijn (muziekeducatie en uitvoeringen), muziekschool 
Hoorn en schouwburg Het Park. Ook een groot 
popkoor oefent elke week in Manifesto.

Frisfeesten
Bij de frisfeesten van Club Festo is de nieuwe opzet 
gecontinueerd. De frisfeesten voor de doelgroep 
onder de 14 jaar verlopen goed, mede dankzij het 
jeugdwerk waarmee Manifesto nauw samenwerkt. 
De frisfeesten voor de doelgroep van 14 plus kent 
een aantal knelpunten en zijn minder in trek, tenzij 
er een speciaal (en kostbaar) programma wordt 
geboden. Hiervoor ontbreekt echter voldoende zaal-
capaciteit en de financiële middelen.

Toekomst Manifesto
Manifesto is in de lokale politiek en binnen Netwerk 
geregeld onderwerp van gesprek. De discussie 
concentreert zich voornamelijk op de geschiktheid 
van de locatie en de huidige capaciteit, die men te 
gering acht. Men wil graag richting binnenstad 
vertrekken of in de buurt daarvan. Dit zal een verle- 
vendiging voor de binnenstad kunnen betekenen en 
schept meer mogelijkheden voor het poppodium.  
De interactie met de horeca zal ook vergroten.  
Een iets grotere zaal en beschikbaarheid van oefen-
ruimtes zal naar verwachting aan de wensen van de 
Hoornse bevolking voldoen. Stichting Netwerk zal de 
wensen van de Hoornse bevolking opnieuw inventa-
riseren.

MANIFESTO
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WIJKWERK VOLWASSENEN

Trends en kwetsbare groepen
Het wijkwerk vormt de oren en de ogen van de wijk, 
signaleert om problemen te voorkomen, speelt in op  
de wensen van de wijkbewoners, kijkt waar echt  

belasting die dit met zich mee kan brengen voor 
zowel de vrijwilligers als de beroepskrachten.

Eenzaamheid onder alle groepen
Mede op verzoek van de gemeente verzorgde het 
wijkwerk een actieprogramma in het kader van  
eenzaamheid. Eenzaamheid komt voor in alle  
leeftijdsgroepen. Er zijn allerlei factoren waardoor 
mensen in een isolement terechtkomen, zich  
buitengesloten voelen of niet of nauwelijks de deur 
uitkomen. Er werd met verschillende (ouderen)-
organisaties een gezamenlijke bijeenkomst belegd en 
er liep een theaterproductie over dit actuele thema, 
waarvoor de belangstelling groot was. Meer dan 
driehonderd ouderen hebben deze voorstelling gezien 
 die in verschillende wijkcentra werd gegeven. 
Als vervolg hierop werd in de wijk Kersenboogerd een 
kerstbrunch georganiseerd waar honderddertig oude-
ren aan deelnamen. Zij deden ook mee aan een spel 
over eenzaamheid, waaruit bleek dat plekken waar 
mensen samenkomen en elkaar ontmoeten van vitaal 
belang zijn voor hun welbevinden, evenals het actief 
betrekken van mensen bij activiteiten. Dergelijke  
activiteiten worden gecontinueerd, onder meer in een 
paasbrunch. Dankzij financiering worden voor de doel- 
groep in meerdere wijkcentra structureel koffie-inloop-
ochtenden gehouden. Daaraan wordt soms een thema 
verbonden, zoals een bezoek van een groep nieuwkomers.

Actieplan en koppels
Ter bestrijding van eenzaamheid is voor alle doel- 
groepen een actieplan geschreven. Intussen koppelt  
het wijkwerk bewoners actief aan buurtmaatjes 
omdat gebleken is dat de persoonlijke aanpak het 
meest effectief is. Hierdoor worden mensen echt 
gestimuleerd om naar het wijkcentrum te gaan en 
geprikkeld om aan activiteiten mee te doen.

behoefte aan is en wat mensen zelf kunnen. Het 
geeft kwetsbare groepen een extra steuntje in de 
rug en speelt in op actuele kwesties, zoals de toene- 
mende eenzaamheid onder vooral oudere bewoners.

Goede uitwisseling
Het wijkwerk, dat volgens afspraak heeft gepresteerd,  
onderscheidt zich in de intensieve samenwerking 
met 1.Hoorn door zijn preventieve rol in de hele 
wijk. Aanvankelijk moesten de samenwerkende  
partijen en organisaties in de zorg en hulpverlening 
daaraan wennen. De verstandhouding is steeds 
beter geworden. Er is nu een goede uitwisseling 
over de stand van zaken.

Plezierige sfeer
De wijkcentra worden druk bezocht en staan voor 
iedereen open. Alle wijkcentra draaien goed en er 
hangt een plezierige sfeer. In het wijkcentrum van 
Hoorns grootste wijk Kersenboogerd komen weke-
lijks zo’n drieduizend mensen bijeen om allerlei  
activiteiten te bezoeken. Daarbij zijn gemiddeld 
meer dan tweehonderdvijftigvrijwilligers actief.

‘Het belangrijk dat we in deze 
tijden een beetje voor elkaar 

zorgen. Dit kan al door gewoon 
contact te hebben met elkaar 
of door samen met een ander 

iets leuks te doen.’
Sociaal-cultureel werkster Maria Nuland over buurmaatjes. 

Westfries Weekblad, november 2017

Kwetsbaarheid wijkcentra
De keerzijde van het succes en de laagdrempelig-
heid van de wijkcentra is dat de kans op incidenten 
toeneemt. Dat maakt de wijkcentra kwetsbaar en dat 
heeft gevolgen voor de veiligheid. De capaciteit van 
de centra en het beheer komen onder druk te staan, 
en het vraagt om bewustwording van de emotionele  
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Eettafels voor jong en oud
Door zelf te signaleren of via 1.Hoorn haalt het 
wijkwerk met behulp van stagiairs en vrijwilligers 
ouderen op die weken achtereen niet buiten komen 
omdat ze angstig of niet erg mobiel zijn. Zo kunnen 
ze toch meedoen, onder meer aan de maandelijkse 
eettafels, waarbij in alle wijkcentra gezamenlijk 
gegeten wordt onder leiding van een team met een 
kok. Voor deze eettafel, bestemd voor jong en oud, 
is de belangstelling groot.

Cultuur Hoorn
Stichting Netwerk is een samen- 
werkingsverband aangegaan met  
verschillende culturele instellingen 
in Hoorn. Doel van de samenwer- 
king is om cultuur op de kaart te  

zetten bij inwoners uit Hoorn en regio West-Friesland. 
Om samen kwalitatieve projecten te kunnen ontwik-
kelen is een samenwerkingsverklaring ondertekend.

Groente en fruit
Het wijkwerk doet iets extra’s voor kwetsbare  
groepen, zoals in het project Stand-by. In dit  
project kunnen zij gratis meedoen aan cursussen 
(bijvoorbeeld een computercursus, het oppimpen 
van kleding en/of budgetkoken). Speciale aandacht  
is er voor gezinnen waar armoede speelt. Daarbij 
werkt het wijkwerk samen met de Stichting 
Stadslandbouw Hoorn. De wijkbewoners die deel-
nemen aan Stand-by kunnen in het kader van de 
armoedebestrijding bij de kraam van Stadslandbouw 
terecht voor gratis groente en fruit.

Grote vraag naar maatjes
De maatjesprojecten blijven goed lopen, of dat nu 
de taalmaatjes, buurtmaatjes, planmaatjes, budget-

buddy’s of scholierencoaches betreft. Het wijkwerk 
mag zich blijven verheugen over de vele vrijwilligers 
die een maatje zijn of willen worden. Er is vooral veel  
vraag naar taalmaatjes, in het bijzonder onder nieuw- 
komers. Ondanks een cursus Nederlands beheersen  
ze de taal vaak gebrekkig, mede omdat ze weinig 
contact met Nederlanders hebben. Het opleiden en 
begeleiden van de verschillende soorten maatjes 
kost echter veel tijd en energie. Er wordt gezocht 
naar een methode die minder arbeidsintensief is.

Bijenlint door Hoorn
Het gaat slecht met ’s lands bijenpopulatie. En bijen 
zijn onmisbaar bij het bestuiven van gewassen die 
wij eten. Daarom is Netwerk met Stadslandbouw 
bezig om onder het motto Hoorn the place to bee 
een bijenlint door Hoorn aan te leggen. Daartoe 
worden in de parken delen omgefreesd, bloemperken 
aangelegd en heesters geplant. Na het voorwerk 
kan het echte werk beginnen, met de aftrap in de 
Kloostertuin, waar zeldzame peterselieappelbomen 
zijn geplant, die vroeger ooit in Hoorn stonden. Na 
de grote tuin in de Kersenboogerd, de belevingstuin 
in de Risdam wordt in de Grote Waal samen met 
kinderen een tuin aangelegd. Het plan is om het  
bijenlint straks door heel Noord-Holland te trekken. 

Vergroening van tuinen
In Risdam-Noord is de Groengroep enthousiast 
bezig om bewoners, met het oog op de leefbaar-
heid, duurzaamheid en waterbeheersing, te onder-
steunen bij het vergroenen van hun tuin. Netwerk is 
met de Groengroep ook bezig om de bewoners bij 
het bermonderhoud te betrekken en hoopt dat de 
groenacties ertoe leiden dat meer mensen zich er 
bewust van worden dat insecten en bijen nodig zijn 
voor een gezonde natuur. 



Naast het reguliere werk ontwikkelt Stichting 
Netwerk nieuwe (innovatieve) projecten, waarmee 
wordt ingespeeld op trends en actuele ontwikkeling- 
en. Deze worden grotendeels door derden (fondsen)  
gefinancierd.  
Nieuw zijn de brede school Risdam-Zuid en  
Beresterk. De reeds in gang gezette projecten 
Vraag ’t je Buur(t), het Tienermoederproject, On-
vergetelijke ontmoetingen en Buurtkameraadjes zijn 
voortgezet.
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Brede school Risdam-Zuid
In Risdam-Zuid nam Netwerk het initiatief om ver- 
schillende partijen bij elkaar te brengen en de brede 
school nieuw leven in te blazen. Er is een samenwer- 
king aangegaan met drie scholen, de kinderopvang en  
de peuterspeelzalen van Netwerk. In Risdam-Zuid  
doet de brede school veel aan leesbevordering en 
bewegen (buiten spelen in Beweegwijs, zoals ook in 
de Grote Waal). De contacten tussen de scholen 
worden aangehaald middels een activiteitencarrousel. 

PROJECTEN & INNOVATIE Die zorgt ervoor dat kinderen uit dezelfde wijk, die 
anders niet met elkaar spelen omdat ze niet op 
dezelfde school zitten, toch met elkaar in contact 
komen.

Een Beresterk project
In het kader van talentontwikkeling is samen met de 
gemeente en de eigenaar van winkelcentrum Grote 
Beer het project Beresterk in het leven geroepen. 
Twee jongeren uit de wijk zijn daartoe getraind 
door een beveiligingsbureau. Zij hadden als stage 
opdracht om het gebied rond winkelcentrum Grote 
Beer, ten tijde van de verbouwingsperiode, te 
beveiligen omdat er zorgen waren over de veiligheid 
en de overlast die de renovatie met zich mee zou 
brengen. Het project is een afgeleide van het Pro-
ject 0229 Jongeren BV, dat eerder met projectgeld 
succesvol was ingezet. Met de ervaring en kennis 
van toen is deze kleinere variant op wijkniveau ont-
wikkeld. Een gelijksoortig plan kan mogelijk worden 
ingezet voor de wijk Kersenboogerd.

Veel warmte voor het Mamahuis
De komst van het Tienermoederhuis – een huis voor 
vier tienermoeders – zorgde voor een bijzonder 
positieve respons uit de Hoornse samenleving. Veel 
organisaties en bewoners hebben zich belangeloos 
ingezet om het zogenoemde Mamahuis voor de  
vier tienermoeders op te knappen en in te richten. 
Het leidde tot een mooi en veilig huis, met een 
gezamenlijke woonruimte en een keuken, ieder een 
eigen kamer, een tuin en een werkplek voor de 
begeleiding. 
Het doel is om ervoor te zorgen dat de tienermoeders 
spoedig weer op eigen benen kunnen staan door ze 
een steuntje in de rug te geven.
Daarnaast is er ook begeleiding voor jonge moeders 

die niet in het huis verblijven. ‘Alle’ tienermoeders 
treffen elkaar eens in de week voor allerlei activiteiten 
zoals dansen en koken in het Jonge Mama Café.

‘Het is geweldig, 
al die steun die we hier 

krijgen, maar uiteindelijk
 wil je het zelf doen, 
je eigen opvoeding 

doorgeven.’
Tienermoeder Ellery over het Mamahuis.  

Noordhollands Dagblad, mei 2017.

Eigen talent in Vraag ’t je Buur(t)
Om de zelfredzaamheid en de talenten van be-
woners in buurten in Risdam-Noord, Grote Waal 
en Kersenboogerd aan te spreken, is Vraag ’t je 
Buur(t) opgezet. Daartoe zijn buurtambassadeurs 
opgeleid die bij elkaar duizend huisbezoeken hebben 
afgelegd. Bij die huisbezoeken werd aan de bewo-
ners gevraagd of en hoe ze hun talenten voor hun 
buurt willen inzetten en/of waarbij ze zelf hulp nodig 
hebben. De hulp kan variëren van het verrichten 
van klusjes, koken en boodschappen doen tot koffie 
drinken met een nieuwkomer.
Intussen zijn al veel koppels ontstaan en wordt aan de  
hand van de registratie naar nieuwe koppels gezocht.  
Daarnaast is in elke wijk een buurtlunch gehouden 
om wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen.  
Hetzelfde gebeurt in groepen die houden van tuinieren  
en buren willen helpen bij hun tuinonderhoud. Vrijwel 
alle bewoners met wie de buurt-ambassadeurs heb-
ben gesproken, waren bereid om hun talenten voor 
de wijk in te zetten. Degenen die extra hulp nodig 
hadden, werden via 1.Hoorn doorverwezen.
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VRIJWILLIGERS

Stichting Netwerk kan in al haar geledingen over 
vrijwilligers beschikken. Het betreft een grote,  
onmisbare en gemotiveerde groep van inmiddels 
rond de negenhonderd mensen. Jong en oud dragen 
met hun inzet, ervaring en expertise hun steentje bij 
aan de Hoornse samenleving. 

Sommigen doen vrijwilligerswerk naast hun vaste 
baan, anderen studeren, hebben een uitkering of 
zijn gepensioneerd. Wat hen allen bindt is dat ze 
iets willen betekenen voor anderen. Daarbij geeft 
het ook invulling aan het eigen leven. Ook bínnen de 
vrijwilligersgroep zijn heel verschillende soorten 
vrijwilligers actief. Opvallend daarbij is het grote 
aantal hoogopgeleiden, met name onder de buurt- 
bemiddelaars en de maatjes. Sommigen kiezen er 
na een aantal jaren voor om andere vrijwilligers-
taken op zich te nemen. 
Ook Manifesto kan leunen op een grote groep trouwe 
vrijwilligers, al behoeft dat door het verloop wel 
regelmatige aandacht. Lastiger is het werven van 
barvrijwilligers in de accommodaties. Met 1.Hoorn 
wordt bekeken hoe de veiligheid in de voorzieningen 
kan worden gewaarborgd zonder dat daar de laag-
drempeligheid onder lijdt.

 

Onvergetelijke ontmoetingen
Het project Onvergetelijke ontmoetingen is opgezet 
om mensen met verschijnselen van lichte dementie 
en hun partner/mantelzorger gebruik te kunnen laten 
maken van de wijkcentra. Het project loopt goed in 
wijkcentra De Zaagtand en Kersenboogerd en wordt 
uitgebreid naar de Risdam en Grote Waal.  
De partners van Netwerk in dit initiatief zijn Geriant, 
De Wering, Omring en de Bibliotheek Hoorn. 

Foto: echtpaar Truus en Piet

Truus: ‘Voor je gevoel 
ben je nog gewoon Truus, 

maar de mensen om je heen gaan 
zich vreemd gedragen, omdat 
mensen niet weten hoe ze met 

iemand met Alzheimer om moeten 
gaan. Bij de Onvergetelijke 

ontmoetingen begrijp je elkaar 
zonder woorden.’

‘Juist voor mensen die last 
hebben van vergeetachtigheid en 

beginnende dementie is het zo  
belangrijk om actief te blijven en 
gezelschap te blijven opzoeken. 

En daarnaast is ook voor de 
mantelzorger een ochtend ‘vrij van 

zorg’ heel belangrijk.’
Sociaal-cultureel werker Nanda Leeuw over speciale ochtenden, 

in wijkcentra De Zaagtand en Kersenboogerd, voor mensen met geheugenverlies. 
Uit Westfries Weekblad, maart 2017.

Huiswerkbegeleiding en buurtkameraadjes
Een ander groot succes is de laagdrempelige huiswerk- 
begeleiding. Tijdens deze inloop in het wijkcentrum 
helpen jongeren en stagiairs een scholier bij het  
maken van huiswerk. Ook de Buurtkameraadjes blijven 
in een grote behoefte voorzien. In dit maat-jesproject 
worden kinderen die in de knel zitten gekoppeld aan 
jonge mensen met wie ze zich kunnen identificeren en 
hun problemen kunnen bespreken.

Beheer van preventie-app
De door Netwerk ontwikkelde preventiecheck, waarvoor  
de preventieactiviteiten van alle Hoornse organisaties 
zijn verzameld in een app voor zowel wijkbewoners als 
professionals, is overgedragen aan 1.Hoorn. Netwerk acht  
het wenselijker om zo’n app door een neutrale partij te la- 
ten beheren. Het wachten is nu op de officiële lancering. 

Stand-by loopt
Het maatjesproject Stand-by loopt met succes in  
Kersenboogerd. Het ziet ernaar uit dat Stand-by,  
dat maatjes koppelt aan wijkbewoners die hulp nodig 
hebben bij alledaagse dingen als hun administratie, 
straks ook in de Grote Waal start.



Zomerzoen!
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PERSONEEL & ORGANISATIE

Blijven ontwikkelen
Het personeel kan zich bij Stichting Netwerk blijven 
ontplooien. En dat vinden we ook belangrijk. Het  
persoonlijk loopbaanbudget is door medewerkers  
ingezet voor verschillende doeleinden. Ook is in dit 
kader een vervolg gegeven aan het project Duurzaam 
Succesvol, waarbij verschillende workshops op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid zijn aangeboden 
aan medewerkers en teams. 
De beweging om verantwoordelijkheden lager in  
de organisatie te leggen wordt verder vorm gegeven.  
Hieruit voortvloeiend is een pilot aandachtgesprek-
ken gestart waarbij op een creatieve manier en 
lager in de organisatie met medewerkers is gespro-
ken over het stimuleren van de eigen ontwikkeling 
(groei).

Nieuwe directeur-bestuurder
In de eerste helft van 2017 is de procedure gestart 
om een nieuwe directeur-bestuurder te werven als 
opvolger van de vertrekkende directeur-bestuurder 
Anky Weiland. Dit leidde tot de aanstelling per  

Naast het reguliere werk ontwikkelt en realiseert  
Stichting Netwerk allerlei projecten, innovaties en  
methodieken die een toegevoegde waarde hebben 
voor de gemeenschap. Het geld daarvoor wordt actief 
geworven bij fondsen, instellingen en organisaties. 

In de verslagperiode zijn (fonds)bijdragen ontvangen 
van:
Oranje Fonds
Prins Bernard Cultuurfonds
Woningcorporatie Intermaris
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (NFPK)
Leefbaarheidsfonds gemeente Hoorn
Initiatievenpot Puur Hoorn
SWVVO West-Friesland 
VSBfonds
Stichting Hervormd Weeshuis 

FONDSWERVING

1 september van Jessica van der Bilt-Wulder als 
nieuwe directeur en op 1 januari 2018 als directeur- 
bestuurder.

Een geliefde werkplek
Stichting Netwerk blijft als opleidingsplek populair 
bij studenten van mbo en hbo. In het schooljaar 
2016/2017 liepen 82 studenten stage (75 in 
2015/2016). In de eerste helft van het schooljaar 
2017/2018 waren er 57 stagiairs (65 in 2016). 
Ook hebben jongeren die extra begeleiding nodig 
hebben een stageplaats gekregen (leerlingen van 
de praktijkschool). Netwerk wil voor deze jongeren 
een brugfunctie naar de samenleving vervullen. 
Acht scholieren voerden een maatschappelijke 
stage uit.

Zomerzoen!
Alle medewerkers en vrijwilligers ontvingen in de 
zomer de jaarlijkse Zomerzoen. Ze konden deze 
geste verzilveren voor een kop koffie of thee met 
een brownie in brasserie De Tuynkamer.



JAARCIJFERS

Balans per 31 december 2017 (bedragen in duizenden euro’s) 

ACTIVA Vaste activa 
 Inrichting   217
 Inventaris 196
 Automatisering 2 
  415

 Vlottende activa 
 Voorraden  23
 Debiteuren 132
 Belastingen 17 
 Overlopende activa  160
  332

 Liquide middelen 664

 TOTAAL ACTIVA 1.411

PASSIVA Eigen vermogen 
 Algemene reserves 444
  
 Voorzieningen 
 Voorzieningen personeel 106
 Overige voorzieningen 72
  178 
 Nog te besteden subsidies/fondsen 
 Gemeente Hoorn 85
 Fondsen 24
  109

 Kortlopende schulden 
 Crediteuren 90
 Belastingen en premies sociale verzekering 280
 Overlopende passiva 311     
  680

 TOTAAL PASSIVA 1.411
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PSZ/VVE
PSZ 3.000
VVE 2.000
OO 60

Peuterspeelzalen:
12 locaties peuterspeelzalen 37,5

7 locaties VVE 12,5

1 locatie Driesprong  1

* Peildatum 1 november 2017

Wijkwerk
Jeugd 132
Jongeren 135 
Volwassenen/Opvoedingsondersteuning 228

aantal 
activiteiten

aantal dagdelen/
activiteiten

Beheer
Verhuur 6.470

aantal 
dagdelen

AANTALLEN

aantal 
groepen *

productgroep
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JAARCIJFERS

LASTEN
 

BATEN 

Personele kosten

Activiteiten

Huisvestingskosten

Organisatiekosten 

Afschrijvingskosten

Activiteiten

Huuropbrengsten

Horeca

Budgetsubsidie

Huisvestingssubsidies

Overige subsidies gemeente Hoorn

Subsidies Rijk

Subsidie Tender

Subsidies overige gemeenten en fondsen 

Overige opbrengsten

Resultaat (negatief)

JAARCIJFERS

Staat van baten en lasten over 2017 (bedragen in duizenden euro’s)

LASTEN Personele kosten 4.667

 Activiteiten 548 

 Huisvestingskosten 1.116

 Organisatiekosten 423   

 Afschrijvingskosten 101

 TOTAAL LASTEN 6.855

BATEN Activiteiten 558

 Huuropbrengsten 205

 Horeca 178

 Subsidies

 Budget subsidie 3.466

 Huisvestingssubsidies 484

 Overige subsidies gemeente Hoorn 635 

 Subsidies Rijk 1.018

 Subsidies Tender 188

 Subsidies overige gemeenten en fondsen  113

 Overige opbrengsten 7

  5.912

 Resultaat (negatief) 3

 TOTAAL BATEN 6.855



STICHTING NETWERK

de heer N. Muntjewerff mevrouw C.E. Jonker 

mevrouw S.M.J. Botmande heer C.P.C. de Brie 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt conform de Good Governance code.

de heer N. Muntjewerff 
(advocaat en vennoot, Schenkeveld Advocaten N.V.)
voorzitter 
mevrouw C.E. Jonker 
(notaris, Abma Schreurs Advocaten Notarissen)
de heer C.P.C. de Brie 
(mede-eigenaar Bouvy de Brie Capital) 
mevrouw S.M.J. Botman 
voormalig ondernemer

Directeur-bestuurder
mevrouw A.E. Weiland
mevrouw  J. van der Bilt-Wulder
(vanaf 1 sept. 2017 directeur)

Staf
mevrouw G.A. Kaarsemaker
hoofd P&O en Communicatie
mevrouw T. Reus
hoofd Bedrijfsvoering
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Centraal Bureau
Achterstraat 2, 1621 GH Hoorn, 
Tel. 0229-212587 – info@netwerkhoorn.nl – www.netwerkhoorn.nl

Manifesto, pop- en cultuurcentrum  
Holenweg 14-C, 1624 PB Hoorn
Tel. 0229-249839 – info@manifesto-hoorn.nl – www.manifesto-hoorn.nl

Wijkcentrum De Cogge
Akkerwinde 44, 1689 NT Zwaag
Tel. 0229-238546 – cogge@netwerkhoorn.nl

Wijkcentrum Grote Waal
Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn
Tel. 0229-280940 – grotewaal@netwerkhoorn.nl

Wijkcentrum De Huesmolen
De Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn
Tel. 0229-234390 – huesmolen@netwerkhoorn.nl

Wijkcentrum Kersenboogerd 
Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn
Tel. 0229-219966 – kersenboogerd@netwerkhoorn.nl

Wijkcentrum De Zaagtand 
Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn
Tel. 0229-855700 – zaagtand@netwerkhoorn.nl

De Kreek, multifunctioneel activiteitencentrum
Meetketting 1-3, 1689 XD Zwaag
Tel. 0229-845130 – dekreek@trots.nl

NAMEN EN ADRESSEN LOCATIES

31

vacature
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NAMEN EN ADRESSEN PEUTERSPEELZALEN (PER WIJK)

Bangert en Oosterpolder 
• Dribbel, locaties:
– De Kreek, Meetketting 1-3, 1689 XD Zwaag, tel. 0229-855767
– De Vierhoek, Lage Hoek 71, 1689 CP Zwaag, tel. 0229-262311

Grote Waal
• Jules Verne (VVE-methode), Orionstraat 137, 1622 BR Hoorn, tel. 0229-298045
• De Kleine Waal (ook VVE-methode), Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn, tel. 0229-280941

Hoorn-Noord
• De Zaagtandjes (ook VVE-methode), Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn, tel. 0229-855701/855702

Kersenboogerd
• De Kersentuin, locaties: 
– Brederodegracht 1-a (ook VVE-methode), 1628 LZ Hoorn, tel. 0229-234441
– Volkerakweg 1, 1628 XH Hoorn, tel. 0229-260578
– Wereldwijzer (ook VVE-methode), Nachtegaal 144, 1628 DJ Hoorn, tel. 0229-235768
• De Poort (antroposofisch), Nachtegaal 146, 1628 DJ Hoorn, tel. 0229-212342

Risdam-Noord
• De Peutertuin, locaties: 
– KlimOp (ook VVE-methode), Akkerwinde 74, 1689 NW Zwaag, tel. 0229-272385
– De Rank, De Opgang 2, 1689 KZ Zwaag, tel. 0229-248995
– Risdam (ook VVE-methode), De Huesmolen 59a, 1625 HZ Hoorn, tel. 0229-231946

Zwaag
• De Zwaaghalsjes, Pastoor Nuijenstraat 1, 1689 GM Zwaag, tel. 0229-237447

Organisatie
Stichting Netwerk

Tekst
Nico de Boer

Redactie
Selina Plank

Fotografie 
Marcel Rob
Stichting Netwerk
Dime Spijkerman

Vormgeving 
Marion Buis

Drukwerk 
Drukkerij Steenman, Enkhuizen

Stichting Netwerk
Achterstraat 2, 1621 GH Hoorn
Tel. 0229-212587
info@netwerkhoorn.nl
www.netwerkhoorn.nl

COLOFON



Achterstraat 2 1621 GH Hoorn tel. 0229-212587 info@netwerkhoorn.nl www.netwerkhoorn.nl


