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In dit jaarverslag geven we een beeld van de inspanningen die 
zijn verricht met en voor de inwoners van Hoorn, met behulp 
van onze vrijwilligers en diverse partners. Om samen meer te 
bereiken wordt samengewerkt met partners zoals 1.Hoorn 
(waarin Netwerk en vele organisaties zijn vertegenwoordigd), 
onderwijs, huisartsen, woningcorporaties, de bibliotheek, 
cultuurpartners, veiligheidspartners, verenigingen en de 
wijklabs. 

Netwerk zou haar werk niet kunnen uitvoeren zonder de circa 
850 vrijwilligers die zich aan de organisatie hebben verbonden. 
Op velerlei wijzen zetten zij zich belangeloos in voor een ander 
die een extra steuntje in de rug kan gebruiken. 

Er is specifieke aandacht gevraagd en gegeven aan vraagstuk-
ken rondom eenzaamheid, dementie, nieuwkomers en rond
komen. Bij intolerantie in de samenleving, dat zich bijvoorbeeld 
uit in burenruzies, wordt steeds vaker buurtbemiddeling 
ingezet. Jongeren hebben onder andere door het maken van 
muziekraps de ruimte gekregen om hun gevoel te uiten en 
maatschappelijke thema’s aan de orde te stellen. Er zijn 
stappen gemaakt in de aansluiting van de peuterspeelscholen 
en het kinderwerk bij de Integrale Kind Centra. Zo zijn we 
onder andere partner in IKC De Kreek en IKC Ceder. De onder-
steuning van tienermoeders bleek ook in 2019 hard nodig. 
Vanaf 2020 zijn de mamahuizen ook toegankelijk voor  
tienermoeders uit de regio. 

Het pop- en cultuurpodium Manifesto leverde binnen de 
gegeven gemeentelijke opdracht en gelet op de beperkte 
capaciteit van het podium in 2019 een goede prestatie. 

In 2019 zijn we gestart met het meer zichtbaar maken van 
maatschappelijke effecten van ons werk. Het bevorderen van 
welzijn van mensen of meten van geluk is nu eenmaal geen 
kwestie van enkel tellen. Ook het komende jaar gaan we hier 
samen met gemeente en partners verder vorm aan geven.  
In 2019 hebben we het ingrijpende besluit genomen om de 
peuterspeelscholen over te dragen aan de kinderopvang. Naast 
de organisatorische uitdaging die dit met zich meedraagt zien 
we tegelijkertijd de kansen die er zijn om vruchtbare samen-
werkingen ook op organisatieniveau verder te intensiveren. 

Samen zijn we op weg om bij te dragen aan een 
sterke sociale samenleving waar het gevoel 
van geluk voor eenieder weggelegd zou 
moeten zijn. 

Jessica van der Bilt, 
directeur-bestuurder  
Stichting Netwerk
mede namens het  
managementteam

Samen	op	weg
Ook	in	2019	heeft	Stichting	Netwerk	vorm	gegeven	aan	de	mooie	en	uitdagende	opdracht	die	zij	 
heeft	als	organisatie,	namelijk	het	bevorderen	van	het	welzijn	van	Hoornse	inwoners.	 
In	een	aan	verandering	onderhevige	samenleving,	zoeken	we	samen	met	inwoners,	onze	professionals	
en	vele	vrijwilligers,	naar	antwoorden	op	vragen	die	er	in	de	samenleving	leven	en	luisteren	we	naar	
wensen	en	behoeften	die	er	zijn.	
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Peuterwerk & 
Opvoedingsondersteuning 
Voor	het	peuterwerk	was	2019	een	bewogen	jaar.	De	focus	lag	op	het	gezond	houden	van	de	 
peuterspeelscholen	in	een	concurrerende	samenleving.	Kwaliteit,	kwantiteit,	professionaliteit	en	 
zichtbaarheid	vergroten	waren	daarbij	belangrijke	uitgangspunten.		

Het peuterwerk valt sinds 2018 onder de Wet Kinderopvang. 
Deze harmonisatie bracht vele veranderingen met zich mee. 
Netwerk, met meer dan vijftig jaar ervaring in het peuterwerk,  
verloor haar monopolie en kreeg te maken met concurrentie 

en een dalende bezetting. 
Stichting Netwerk werd genoodzaakt om een aantal 

maatregelen te nemen om de peuterspeeltak gezond 
te houden. 

Na de zomer van 2019 werd een kwart van de 
peutergroepen gesloten. Dit had, naast de 

gevolgen van de harmonisatie ook te maken 
met de (demografische) terugloop van 

peuters in bepaalde wijken. Ondanks de 
vermindering van groepen kon het 
peuterwerk, het VVEaanbod, de dertien 
locaties en het vaste personeel worden 
behouden. 

Kwaliteit	en	deskundigheid				
De wijkleidsters zijn met succes 
getraind in managementvaardigheden 
en de peuterleidsters hebben hun 
vereiste diploma’s gehaald. Ze zijn allen 
VVE geschoold. Alle locaties van de 

peuterspeelscholen voldeden aan de 
verscherpte en aangepaste Wet IKK die 

door de GGD werd geïnspecteerd. 
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Behoefte	onderzoek
Er is veel aandacht besteed aan de wensen en behoeften van 
(potentiele) ouders door middel van een professioneel 
onderzoek door CG Selecties. Met deze uitkomsten; aanbod 
uitbreiden qua openingstijden, meer ochtendgroepen en extra 
middaggroepen, zijn we aan de slag gegaan.    

Herkenbaarheid
De knuffelmascotte Zuki bleef in 2019 onverminderd populair 
bij de peuters. Helemaal toen in de zomer Zuki als levensgrote 
mascotte de peuterscholen bezocht en aanwezig was op 
allerlei evenementen, zoals het Huttendorp. Ook was Zuki 
terug te zien in de promotiecampagne voor de peuterspeel-
scholen met advertenties op billboards in Hoorn, in de lokale 
kranten, Facebook en winacties.

IKC	De	Kreek
In februari is de eerste paal geslagen van Integraal Kindcen-
trum (IKC) De Kreek waarin basisscholen Socrates en Roald 
Dahl, Stichting Kinderopvang Hoorn en een peuterspeelschool 
van Stichting Netwerk zich gaan huisvesten. Het IKC maakt het 
mogelijk om gezamenlijk de kinderen in een rijke leeromgeving 
ondersteuning te bieden om ze daarmee zo goed mogelijk voor 
te bereiden op de wereld van morgen. Onderwijs, kinderop-
vang en peuter- en welzijnswerk worden aangeboden op één 
locatie. Met de nieuwbouw wordt De Kreek het meest duur-
zame utiliteitsgebouw van Hoorn.  
In januari 2020 wordt IKC De Kreek officieel geopend. 

 
Overname	Stichting	Kinderopvang	Hoorn	(SKH)	
In het najaar van 2019 heeft Netwerk de balans opgemaakt en 
geconcludeerd dat, ondanks de stabiliserende bezetting, het 
niet verstandig is om het peuterwerk voort te zetten onder de 
vlag van Netwerk. Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) is de 
mogelijkheid geboden het peuterwerk over te nemen. SKH 
wordt als natuurlijke partner gezien omdat de inhoudelijke en 
pedagogische visie overeenkomen met die van Netwerk. 
Daarnaast is de organisatie, gezien het bredere aanbod en 
volume, beter in staat het peuterwerk in de toekomst vorm te 
blijven geven. Alle betrokken medewerkers van het peuterwerk 
inclusief overhead komen per 1 april 2020 in dienst van SKH. 
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“Naast het feit dat we eenzelfde pedagogische visie 
hanteren is SKH goed voorbereid om de beweging naar 
het onderwijs te maken op weg naar Integrale Kind 
Centra. SKH heeft door hun bredere (opvang) aanbod 
en diverse locaties en volume (in met name de scholen) 
meer mogelijkheden. Tenslotte is SKH een betrouwbare 
werkgever die investeert in haar personeel. 
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en 
blijven nauwe samenwerkingspartners" 
aldus directeur-bestuurders Jessica van der Bilt, 
Stichting Netwerk en Marjan Terpstra, SKH.

Buurtmoeders
De buurtmoeders spelen al jarenlang een belangrijke rol in de 
toeleiding van kinderen naar een vorm van voorschoolse 
educatie en zullen deze rol ook na de overname van het 
peuterwerk blijven vervullen. Buurtmoeders ondersteunen 
ouders en hebben een verbindende rol met de wijk en haar 
wijkbewoners. Zij komen zelf uit de wijken, kennen de mensen, 
spreken hun taal en houden rekening met verschillende 
culturele achtergronden. Deze expertise blijft behouden en 
essentieel binnen de teams in het wijkwerk. 
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Wijkwerk jeugd
Het	kinderwerk	is	actief	in	de	leefwereld	van	de	kinderen,	zowel	binnen	de	wijk	als	op	school,	en	is	een	
cruciale	schakel	in	de	sociale	basis.	Het	kinderwerk	is	gericht	op	alle	kinderen	in	de	buurt,	met	extra	
aandacht	voor	kwetsbare	kinderen,	en	heeft	een	belangrijke	preventieve	en	signalerende	functie.	 
Zij	werken	samen	met	het	jongerenwerk,	onderwijs,	sportverenigingen,	de	kinderopvang,	diverse	 
culturele	instellingen	en	1.Hoorn.	

Belangrijke speerpunten
Het activeren van talentontwikkeling en het bestrijden van 
armoede zijn en blijven vooralsnog belangrijke speerpunten.  
In verschillende wijken leven kinderen in armoede. Deze 
kinderen komen weinig tot niet in aanraking met cultuurzaken, 
doen niet of weinig aan sport en zijn geen lid van een club.  
De kinderwerkers bereiken deze groep omdat ze wel naar de 
drukbezochte kidsclub of één van de overige activiteiten 
komen omdat deze laagdrempelig (en goedkoop) zijn.  
Aandacht voor talentontwikkeling is naast armoedebestrijding 
dan ook een welkome afleiding voor deze kinderen en geeft 
hen zelfvertrouwen en een doel. 

Aanwezig	op	basisscholen
De kinderwerkers zijn zichtbaar aanwezig op basisscholen en 
hebben veel persoonlijk contact met ouders. Via hen stuurt de 
kinderwerker de kinderen naar de activiteiten. Dit werkt goed. 
De ouders vertrouwen hun kind toe aan de kinderwerkers bij 
het deelnemen aan een activiteit in het wijkcentrum en horen 
wat er nog meer wordt georganiseerd.   

Waardevolle	belevingsuitjes	voor	kwetsbare	kinderen
Speciaal voor de kwetsbare kinderen die onder de  
armoedegrens leven zijn er belevingsuitjes georganiseerd. 
Deze uitstapjes zijn voor hen onbetaalbaar. Dit jaar zijn de 
kinderwerkers met de oudere basisschoolkinderen naar de 
Schoorlse duinen geweest waar ze leerzame proefjes in de 
natuur uitvoerden. De jongste kinderen gingen naar 
avonturenparadijs Het Land van Fluwel.

Kinderrestaurant
Eén van de andere belevingsuitjes dat het kinderwerk heeft 
georganiseerd was het kinderrestaurant, voor kinderen (en 
hun gezinnen) die het financieel gezien niet breed hebben.  
In samenwerking met Grand Café Turf heeft het kinderwerk 
deze gezinnen een unieke dag bezorgd. 
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Kinderen die bij de kinderwerkers bekend zijn hebben een 
uitnodiging gekregen waarbij ze zelf vier personen mochten 
uitnodigen. Doel was om het voor kinderen speciaal te maken 
en hen het middelpunt te laten zijn. In hun mooiste kleding 
kwamen de gezinnen genieten van een avondje uit. 

Kindervakantiespelen,	een	feest	voor	iedereen
Elk jaar organiseert Netwerk in samenwerking met team sport 
van de gemeente Hoorn de kindervakantiespelen waar 
kinderen gratis kunnen spelen en sporten in verschillende 
sporthallen. Dit jaar hebben de kinderwerkers een geslaagde 
techniek dag georganiseerd in de kerstvakantie. Kinderen van  
9 t/m 12 jaar hebben meegedaan aan verschillende techniek 
workshops zoals hout bewerken, een racebaan maken en 3d 
pen tekenen. Kinderen maakten op deze wijze kennis met 
verschillende culturele activiteiten en konden zo hun talenten 
ontdekken en verder ontwikkelen. 
 

Ouder en kind weekend 2019
Het ouder en kind weekend naar Texel blijft een succes en 
voldoet aan de behoefte van eenoudergezinnen om een 
onbezorgd en betaalbaar weekendje weg te kunnen en andere 
ouders en kinderen te ontmoeten. De gezinnen werden in de 
watten gelegd door de kinderwerkers en er werden vele 
activiteiten georganiseerd. Het gevoel van een korte vakantie 
doet veel goeds voor de ouder en het kind. Ook dit jaar was 
het volgeboekt.

Jubileumeditie	Huttendorp	Hoorn
Het kinderwerk organiseerde voor de 15e keer het grootste 
kinderevenement van Hoorn: Huttendorp. Deze speciale editie 
kende een bijzondere start met een bioscoopvoorstelling van 
de eerste huttendorp speelfilm en stond in het teken van de 
Gouden Eeuw. Zo’n 800 kinderen bezochten de film ‘Bobbie en 
het Banck Boeck Geheim’ in de VUE-cinema in Hoorn.  
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Deze film kwam mede tot stand door de samenwerking met 
het WestFries museum. Het huttendorp zelf met 880 kinderen 
was wederom geslaagd, mede door de sponsoren (veelal 
Hoornse ondernemers) en de 180 jonge vrijwilligers.

Taartenactie
Ieder jaar organiseert de VVD Statenfractie samen met de 
plaatselijke VVD een taartenactie. Tijdens deze actie zet de 
VVD vrijwilligers en/of professionals in het zonnetje omdat zij 
zich inzetten voor hun buurt, wijk, dorp, stad of regio. Dit jaar 
werden er taarten uitgereikt aan de vrijwilligers en professio-
nals van Huttendorp Hoorn. 

Toekomststoel
De kinderwerkers zijn samen met de leerlingen en leerkracht 
van groep 4/5 van basisschool De Zonnewijzer bezig geweest 
met het thema duurzaamheid en milieu. De vraag die daarbij 
centraal stond, was: Hoe maken we de wereld schoner en 

zorgen we ervoor dat er ook rekening gehouden wordt met 
kinderen die nu nog niet geboren zijn? De kinderen hebben 
een Toekomststoel gemaakt en overhandigd aan wethouder 
Samir Bashara van de gemeente Hoorn.
Met de stoel vragen de kinderen aandacht voor een duurzame 
toekomst. Het is een lege stoel die in iedere vergadering de 
toekomst vertegenwoordigt. De stoel helpt herinneren om 
duurzaamheid mee te wegen in beslissingen die worden 
genomen.
    
Brede	school
De Brede school is zich aan het 
herijken in de wereld van de IKC 
ontwikkeling. Uitgangspunt is en 
blijft dat kinderen zo kansrijk 
mogelijk moeten kunnen 
opgroeien. Bekeken wordt hoe 
verschillende organisaties hier 
het beste aan bij kunnen 
dragen. 

In de brede school RisdamZuid 
zijn thema’s taal en spelen erg 
belangrijk, voornamelijk omdat in deze 
wijk veel anderstalige gezinnen wonen. 
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De kinderwerkers zullen, in samenwerking en overleg met de 
verschillende organisaties, de kinderen voorzien in buiten-
schoolse activiteiten. 
 
Evenement	Spelenderwijs	in	De	Speelhoorn
Samen spelen, samen leren, met dit jaar als thema Bewegen is 
gezond. Het kosteloze evenement Spelenderwijs in de stads-
speeltuin De Speelhoorn was ook dit jaar weer een succes. 
Zowel voor kinderen als ouders/verzorgers was er van alles te 
beleven. Het blote voetenpad, het regenboog parachutespel, 
dansen in de tipi en schminken werden afgewisseld met 

leerzame workshops zoals interactief 
voorlezen en gezonde 

leefstijl voor kinderen. 

Door samen te werken met verschillende partijen ontstaat er 
aandacht en diepgang voor deze thema’s.

Vele activiteiten zijn met succes georganiseerd: de maande-
lijkse kinderdisco, het voorleesfeest waarbij bovenbouw 
kinderen voorlezen aan de jongste kinderen, 
schrijfworkshops en een workshop stop motion 
filmpjes maken. In de overige wijken wordt 
op verschillende manieren samen-
gewerkt in de al bestaande IKC’s of 
brede scholen.

Integraal	Kind	Centrum	(IKC)	 
De	Kreek
Het kinderwerk is nauw 
betrokken bij de ontwikke-
ling en voortgang van IKC 
De Kreek waar kinderen 
van nul tot en met 
twaalf jaar zich kunnen 
ontwikkelen in een 
vertrouwde omgeving. 
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Basisschool De Parcival heeft afgelopen jaar geld ingezameld 
via een Bazaar (markt) voor de nieuwkomers. Met dit geld 
hebben twee nieuwkomersklassen theater en fotografielessen 
kunnen volgen waardoor zij zich op zowel sociaal als emotio-
neel vlak op een leuke en vrije manier konden ontwikkelen.    

Dit evenement werd georganiseerd door Stichting Netwerk, 
SKH, Smallsteps, Berend Botje, 1.Hoorn, GGD en de  
bibliotheek. 

De stadsspeeltuin is niet meer weg te denken uit Hoorn en 
trekt elk jaar weer vele bezoekers. Ook dit jaar is er van alles 
georganiseerd om de kinderen en ouders/verzorgers te 
vermaken; een schaatsbaan in de zomer, een stormbaan, 
voetbalbaan, pannenkoeken- en piratenfeest. Nieuw dit jaar is 
dat er voornamelijk vrijwillige jongeren werken in de speeltuin.   

Rots	&	Water	in	de	scholen
De kinderwerkers hebben een aantal Rots & Water lessen 
gegeven in samenwerking met de basisscholen in Hoorn voor 
groepjes (nieuwkomers)kinderen tot hele klassen. Aan deze 
psychisch sociale training hebben ruim 60 kinderen meegedaan. 
Zij leerden meer zelfvertrouwen te krijgen, kregen handvatten 
hoe zij hun grenzen kunnen aangeven en leerden vaardigheden 
om hun problemen op te lossen. De basisscholen gaven aan dat 
er een positiever leerklimaat in de klassen heerste nadat de 
kinderen de Rots & Water training hadden gevolgd.

Thuis	in	Hoorn	beloond
De nieuwkomerskinderen (kinderen die minder dan een jaar in 
Nederland wonen) en hun maatjes uit de Grote Waal hebben 
via het project Thuis in Hoorn drie weken kookles gehad, met 
als afsluiting een paas high tea voor hun ouders in het wijkcen-
trum. Met dit project zorgde Netwerk ervoor dat de nieuw-
komerskinderen zich snel thuis voelen in Hoorn en dat hun 
sociale netwerk wordt verstevigd en uitgebreid. 
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Wijkwerk jongeren
Bruggen slaan 
De jongerenwerkers begeleiden jongeren op weg naar volwas-
senheid. Zij zijn aanwezig op plekken waar jongeren zijn:  
op straat, op school, in het park, in winkelcentra en op sociale 
media1 en maken van daaruit verbinding met de samenleving 
(met ouders, onderwijs, buurtbewoners, verenigingen, 
arbeidsmarkt). Zij weten wat de jongeren bezighoudt en welke 
rages en trends er gaande zijn en proberen te voorkomen dat 
jongeren zich buitengesloten voelen. Hiermee wordt indirect 
voorkomen dat kleine problemen groot worden. De jongeren-
werkers werken nauw samen met diverse veiligheidspartners, 
culturele instellingen, afdelingen binnen de gemeente Hoorn 
en maken deel uit van 1.Hoorn. De basistaken van de jongeren-
werkers zijn signaleren, begeleiden, ondersteunen en doorver-
wijzen.

Jongereninlopen in de wijkcentra
In 2019 konden niet alle wijkcentra vijf inlopen per week 
aanbieden in verband met de verbouwing van wijkcentrum 
Grote Waal. Verdeeld over de verschillende jongerencentra in 
de stad zijn er 22 inlopen per week actief geweest. De werk-
wijze van de jongerenwerkers is inspelen op signalen en 
behoeften van de jongeren.  

Dit heeft geresulteerd in verschillende thema inlopen op het 
gebied van sport, muziek, huiswerk, meiden, tieners en 
avondinlopen. In deze inlopen is een vorm van talentontwikke-
ling geïntegreerd. Zo is er opname apparatuur aanwezig om 
raps op te nemen, zijn er computers aanwezig om huiswerk op 
te maken en is er ruimte om je toekomstplannen te bespreken 
met de aanwezige jongerenwerker en assistent-jongerenwer-
ker. Opvallend is dat jongeren aangaven ook overdag naar de 
inlopen te willen komen. Bij de jongereninloop van De Zaag-
tand is overdag al een groep Eritrese jongeren te vinden.  
De meeste inlopen zijn naar aanleiding van deze wens ook 
overdag open gegaan.

Jongerenwerk	in	de	scholen	
Stichting Netwerk en 1.Hoorn zijn een project gestart genaamd 
Jongerenwerk in de scholen, waarbij jongerenwerkers van 
Stichting Netwerk inspelen op de leefwereld van jongeren 
(1215 jaar). De jongerenwerkers begeleiden de leerlingen en 
verwijzen ze eventueel door naar jeugd- en gezinswerkers van 
1.Hoorn in de scholen. Om bewustwording te creëren bij de 
leerlingen is een educatieve rapworkshop gemaakt onder 
leiding van Project Nana, waarin onder andere gedragsregels 
worden geuit en ‘handig gedrag’ wordt gestimuleerd. De rap 
‘Zo veel meer’ is in 2019 zelfs drie keren uitgevoerd in Schouw-
burg Het Park en is meer dan 6000 keer bekeken op Youtube. 
Deze rap wordt gebruikt als voorbeeld in de medialessen op 
het Tabor College. 

De rap is hier te vinden.

“Wij proberen met de workshop de kwetsbare jonge-
ren in hun kracht te zetten. Zorgen dat ze hun 
‘shine’ pakken, en dat is zeker gelukt!”  
Jerrol Lashley, team coördinator jongerenwerk  

1.  insta-account @0229jongeren met bijna 800 volgers

https://www.youtube.com/watch?v=WkuCW_X0e30&t=2s


Wijkwerk jongeren

Vertrouwen	als	basis	
De structurele rol die jongerenwerkers hebben in de scholen 
werpt zijn vruchten af. Jongeren vertrouwen de jongeren-
werkers omdat zij ‘hun’ taal spreken. Door deze vertrouwens-
positie kunnen de jongerenwerkers eerder signalen opvangen 
en voldoen aan de wensen en behoeften van de jongeren.  
Dit zien wij bijvoorbeeld terug in onze aanwezigheid bij 
moeilijke gesprekken tussen onderwijzer, ouder en kind.

Voorlichting	over	sexting	bij	speciaal	onderwijs
De jongerenwerkers hebben samen met de jeugdagenten 
voorlichting gegeven over (de gevolgen van) sexting aan de 
scholieren van De Spinaker VSO speciaal onderwijs. Jongeren 
werden gewezen op de gevaren van social media om bewust-
wording te creëren. Het doel van de samenwerking is om de 
jongeren meer vertrouwen te geven in de jeugdagenten. 

Rol	bij	taakstraf
De jongerenwerkers houden zich ook bezig met het organise-
ren van activiteiten voor en door jongeren en begeleiden 
jongeren met een taakstraf, die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Door hen te stimuleren en bepaalde vaardigheden 

aan te leren kunnen zij beter voorbereid terugkeren in de 
maatschappij. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere 
Reclassering Nederland en de politie.

Giovanni Boezerman, jongerenwerker in Risdam:  
“Ik kijk naar de mogelijkheden van een jongere om 
recidive in de toekomst te voorkomen. Dat betekent 
dat ik vooral inspeel op de interesse(s) van een jongere. 
Op deze manier motiveer ik hem/haar tot  
gedragsverandering, een andere kijk te geven in het 
handelen en om te leren van het verleden.”

Voorbeeld
Een jongen met een taakstraf van 20 uur kwam samen met de 
reclasseringsambtenaar naar het jongerenwerk toe. De 
jongerenwerkers hebben deze jongere geholpen om zijn talent 
voor muziek verder te ontwikkelen om hem nieuwe energie en 
een betere focus te geven. En met succes! Hij wordt nu ingezet 
als rolmodel voor jongeren die vastlopen. 

LHBTI
Op het Clusius College in Hoorn werd in het kader van de 
‘week van het respect’ een scholierendebat georganiseerd in 
samenwerking met de gemeente Hoorn. Leerlingen uit de 
derde klas discussieerden tijdens het debat over verschillende 
stellingen rondom het thema LHBTI+. Leerlingen die het hoogst 
scoorden op presentatie, 
luistervaardigheden, 
inlevingsvermogen 
en enthousi-
asme wonnen 
het debat.  
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Magic Wand
Enkele jongerenwerkers van Stichting Netwerk hebben 
deelgenomen aan de training Magic Wand in Ljubljana 
(Slovenië), georganiseerd door BV Jong, dé beroepsvereniging 
voor en van kinder- en jongerenwerkers in Nederland. Het doel 
was om ervaringen uit te wisselen met jongerenwerkers uit 
Slovenië, Portugal, Tsjechië en Kroatië en de methode en visie 
op het gebied van het (ambulant) jongerenwerk met hen te 
bespreken.

De jongerenwerkers konden samen met de andere landen een 
bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een handboek voor 
jongerenwerkers op Europees niveau en daarmee het vakman-
schap uitdragen. Het uitwisselen van kennis heeft bijgedragen 
aan deskundigheidsbevordering.

Jongerenwerkers	uit	Slovenië	in	Hoorn	
Ook zijn er vijf jongerenwerkers uit Slovenië bij het jongeren-
werk in Hoorn op bezoek geweest om zo het straathoekwerk 
op meerdere plekken in Europa in kaart te brengen. In het 
kader van onze samenwerking met de VO scholen is een 
bezoek gebracht aan school Tabor College d'Ampte. Daarnaast 
hebben we één van onze jongerencentra laten zien en hebben 
we met de wijkagent op het politiebureau over onze samen-
werking in de wijken gesproken.  
 

Verzuim	nieuwkomers
Het project voor begeleiding van statushouders op het Horizon 
College werkt! Het ongeoorloofd verzuim lag een tijd geleden 
nog op 40 procent. Door een intensieve aanpak en de inzet van 
één van onze jongerenwerkers, die de taal van de statushou-
ders spreekt, met ze sport en hen motiveert, zitten de klassen 
voor jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning op het 
Horizon College weer vol. De resultaten zijn zo opvallend dat 
ook andere gemeenten willen weten hoe het schoolverzuim 
onder statushouders wordt aangepakt. 

“In het begin waren de klassen halfvol, maar nu is 
iedereen er, op een of twee na’’, zegt Ali Choukair, 
jongerenwerker bij Stichting Netwerk (en tevens 
werkzaam op het Horizon College). Het klikte al snel 
met de groep. We richten ons op sporten, werken en 
ontmoeten. Elke woensdag sporten we met zo’n dertig 
jongeren uit verschillende landen.’’

De	andere	kant	van	de	Gouden	Eeuw
Hoorn vierde in 2019 het jaar van de Gouden (17e) Eeuw. De 
rijkdom van de Gouden Eeuw had ook een keerzijde, namelijk 
de slavernij. Stichting Netwerk, Project Nana en Bibliotheek 
Hoorn hebben aandacht besteed aan deze andere kant van de 
Gouden Eeuw om bewustwording te creëren. Dit werd gedaan 
door middel van een show met en voor jongeren in diverse 
kunstvormen: spoken word, rap, schilderkunst en de kunst van 
het debat. Ook Hoorns raptalent Jowners werkte hieraan mee. 
Er werd onder andere een interactief debat gevoerd met 
leerlingen van Tabor College d’Ampte. 
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Kermis,	leuke	samenkomst	na	hard	werken	
De aanwezigheid van jongerenwerkers op de kermis in Hoorn 
is succesvol geweest. Er waren geen noemenswaardige 
incidenten en er heerste een relaxte sfeer. Jongerenwerkers 
werden herkend in hun rol en fungeerden als aanspreekpunt 
voor jongeren. Zij vervulden een signalerende en preventieve 
rol op de kermis. De jongerenwerkers startten met een update 
van politie en handhaving; wat speelt er in de stad en waar 
moeten ze eventueel extra op letten. 

“We zien de kermis als een leuke samenkomst na een 
jaar hard werken. Door onze samenwerking met  
1.Hoorn in de voortgezet-onderwijs-scholen en ons werk 
in de wijk is ons netwerk onder de doelgroep groter dan 
ooit. Dat zien we terug op de kermis,” vertelt Nordin, 
jongerenwerker in de wijk Kersenboogerd.  

Overlast	en	hanggroepen
Het jongerenwerk intervenieert in hanggroepen. In elke wijk zijn 
groepen hangjongeren te vinden. De jongerenwerkers proberen 
het vertrouwen van de jongeren te wekken.  
Ze signaleren en verwijzen door naar inlopen en andere 
activiteiten van Netwerk en proberen in nauwe samenwerking 
met 1.Hoorn te voorkomen  
dat jongeren afglijden. Elke wijk heeft zijn eigen  
‘problematiek’. De ene wijk heeft te maken met nieuwkomers 
die zich vervelen en waarbij communicatie lastig is, in een 
andere wijk is er vandalisme op straat.

“Wij kennen de hanggroepen vanuit ons werk in de 
wijken en dus ook de overlastgevers. Zonder met een 
vingertje te wijzen, kunnen we afspraken met ze 
maken omtrent hun gedrag”, vertelt Anil Karabulut, 
jongerenwerker in de wijk Grote Waal.

In de wijk Kersenboogerd valt het op dat er steeds meer jongeren 
uit andere plaatsen dan Hoorn naar de inlopen komen en  
andersom. Om dit te beperken hebben de jongerenwerkers 
samen werking gezocht met het kinderwerk om voorlichting te 
geven op de basisscholen om deze groepen gescheiden te houden. 
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Jongerenwerkers hebben zich met succes ingezet om de oude 
en nieuwe groep jongens gescheiden te houden. Dit is gedaan 
om te voorkomen dat de oude jongens de jongere groep gaat 
gebruiken. Er is een korte lijn met politie en handhaving. Door 
middel van een groepsapp kunnen jongerenwerkers ingrijpen en 
inspringen wanneer nodig. 

Coaching	voor	scholieren
De vraag naar huiswerkcoaches blijft stijgen. Steeds meer 
scholen ontdekken de meerwaarde van deze huiswerkbegelei-
ding, waarbij kinderen uit de bovenbouw van de basisschool 
en jongeren uit het voortgezet onderwijs die een steuntje in de 
rug nodig hebben, hulp krijgen van vrijwilligers met veelal een 
onderwijsachtergrond. Naast begeleiding is het doel ook om 

een plek te bieden waar ze huiswerk kunnen maken.  
De jongerenwerkers hebben meer samengewerkt met het 
kinderwerk om de jongeren goed voor te bereiden op de 
overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Alle 
groepen waar huiswerkbegeleiding werd gegeven zaten vol.  

Wipe	Out,	Dance	Battle	en	Club	Festo	
Het dansevenement Dance Battle heeft voor de zevende keer 
plaatsgevonden in Manifesto en stond in het teken van 
ontmoeting en ontspanning. Lokale dansers van jong tot oud, 
maar ook dansers uit andere steden en het buitenland streden 
tegen elkaar om de titel. De organisatie was in handen van 
Manifesto, het jongerenwerk van Stichting Netwerk en artistiek 
leider Chamberlin Theelen.

De tienerdisco Club Festo dat elke eerste vrijdag van de  
maand plaatsvindt blijft een succes. Met steeds verschillende 
thema’s bezoeken de jongeren van 10 t/m 14 jaar dit maande-
lijkse frisfeest, waar altijd een kinder en jongerenwerker bij 
aanwezig is. 

De Wipe Out op het schelpenstrandje in Hoorn, waarbij 
jongeren elkaar uitdagen op opblaastoestellen, was dit jaar 
minder bezocht dan daarvoor. Uitgerekend deze dag was het 
rond de dertig graden waardoor veel deelnemers afhaakten.
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Pop-	en	cultuurcentrum	 
Manifesto 
Manifesto	is	voor	Hoorn	en	directe	omgeving	hét	pop-	en	cultuurcentrum.	Het	podium	is	aangesloten	bij	
de	brancheorganisatie	‘Vereniging	van	Nederlandse	Poppodia	en	Festivals’	en	het	FPK	(fonds	voor	de	
podiumkunsten)	en	ressorteert	onder	Stichting	Netwerk.	De	activiteiten	die	Manifesto	organiseert,	 
voldoen	aan	de	prestatieafspraken	die	tussen	de	gemeente	Hoorn	en	Stichting	Netwerk	zijn	gemaakt.	

Het Hoornse pop- en cultuurpodium met regionale uitstraling, 
trekt jaarlijks ruim 12000 bezoekers van jong tot oud(er) en er 
treden meer dan zeshonderd artiesten of muzikanten op, 
zowel op beginners- als professioneel niveau. Er worden zowel 
educatieve als ontmoetingsactiviteiten georganiseerd en er 
gaat veel aandacht uit naar de regionale talentontwikkeling. 
Manifesto volgt daarbij de ontwikkelingen in de (plaatselijke) 
jeugdcultuur en popmuziek op de voet. De beroepskrachten 
(2,5 fte) worden bijgestaan door meer dan vijftig betrokken 
vrijwilligers in diverse leeftijdscategorieën.

Succesvolle	samenwer-
king	met	scholen
In Manifesto oefenen 
popkoren, zijn er 
muzieklessen, uitvoerin-
gen van de muziek-
school, talentenjachten 
en worden er met het 
jongeren- en kinderwerk 
van Netwerk en in 
samenwerking met 
basis- en middelbare 
scholen, uiteenlopende 
activiteiten voor de 
jongere doelgroepen 
georganiseerd.  

Voorbeelden zijn de jaarlijkse succesvolle 0229 Dance Battle 
waarin danstalenten laten zien welke dansvaardigheden ze 
bezitten. Maar ook Club Festo (kinderdisco), De Muziekmakerij 
(DJtraining) en diverse andere frisfeesten zijn activiteiten die 
ontstaan zijn uit de goede samenwerking. Het cultuurcentrum 
werkt ook samen met onder andere de Voedselbank  
West-Friesland, Muziekschool Boedijn, Muziekschool Hoorn en 
Schouwburg Het Park.
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Frisfeesten
De frisfeesten van 10 t/m 14-jarigen zijn in 2019 goed bezocht 
door ongeveer 150 kinderen per feest. De uitvoering was in 
handen van het kinderwerk. Ook zijn er klassenfeesten 
georganiseerd en hebben er meer dan 100 open en besloten 
activiteiten plaatsgevonden.

Benefiet	met	Hoornse	muzikanten	 
Hoornse muzikanten zetten zich op 8 december in voor de 
Voedselbank West-Friesland. Geïnspireerd door de FoodDrop 
van de Engelse band Ferocious Dog begin dit jaar in Manifesto, 
deden Hoornse bands en artiesten een oproep aan de inwo-
ners van Hoorn om een voedselpakket af te geven in Manifesto 
en tegelijkertijd te genieten van een breed aanbod aan 
Hoornse muzikanten en bands.

Toekomst	Manifesto
Op verzoek van Stichting Netwerk en in samenspraak met de 
gemeente Hoorn, heeft er in 2019 ook een onderzoek plaats-
gevonden naar Manifesto. Dit onderzoek is uitgevoerd door 
BMC. 
Aanleiding vormden de ervaringen die de afgelopen jaren op 
zijn gedaan voor wat betreft de ligging en het gebruik van het 
gebouw in combinatie met de (on)mogelijkheden die men 
heeft om een volwaardig en breed muziekprogramma te 
kunnen bieden, dat optimaal zou moeten voldoen aan de 
behoeften van het doelgebied; Hoorn en omstreken.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de resultaten 
die Manifesto boekt, respect afdwingt, maar dat de huidige 
situatie niet toekomstbestendig is. Op basis van het rapport en 
het nog te organiseren gesprek met de stakeholders zal de 
gemeente Hoorn een beslissing moeten nemen over de 
toekomst van Manifesto. 
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Wijkwerk volwassenen
Aandachtsgebieden
Het wijkwerk heeft vanuit alle werksoorten geïnventariseerd 
wat de aandachtsgebieden en behoeften zijn van de wijkbewo-
ners om zo in te spelen op actuele trends en ontwikkelingen. 
Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn de volgende 
speerpunten bepaald; bestrijden van eenzaamheid en armoe-
de, focussen op preventie, inzetten op talentontwikkeling en 
veiligheid. Er wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op de 
eigen kracht, zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijk-
heid van de bewoners. Hierbij proberen we inwoners met 
elkaar te verbinden en hen te versterken. Dit is vooral gewenst 
bij de kwetsbare groepen in Hoorn. Dit is enkel mogelijk door 
de betrokkenheid en inzet van onze grote groep vrijwilligers en 
de samenwerkingsverbanden met diverse maatschappelijke en 
culturele instellingen en verenigingen binnen Hoorn.
 
Eenzaamheid
Eenzaamheid wordt nog steeds door veel (met name oudere) 
inwoners ervaren. Enkele veel bezochte activiteiten, die als 
doel hebben om eenzaamheid te bestrijden, zijn de koffieoch-
tenden en eettafels. Samen eten en drinken is laagdrempelig 
en het werkt. Inwoners maken contact en je ziet dat ze het fijn 
hebben met elkaar. Deze activiteiten dienen als basis van 
waaruit deelnemers aan meer activiteiten kunnen deelnemen, 
hun sociale netwerk kunnen uitbreiden en vriendschappen 
kunnen aangaan. Een mooi voorbeeld is de succesvolle 
Maaltijddialoog waar kinderen werden gekoppeld aan ouderen 
om samen te gaan eten en praten. 

Maatjes	blijven	gewild
De vraag naar taalmaatjes, buurmaatjes en planmaatjes blijft 
groot. Deze maatjes zijn voor alle doelgroepen gewenst; voor 
nieuwkomers die de Nederlandse taal op laagdrempelige 
wijze willen leren, jeugd en jongeren die behoefte hebben 
aan huiswerkbegeleiding en volwassenen en senioren die 
eenzaamheid ervaren of een beperking hebben waardoor ze 

(tijdelijk) behoefte hebben aan een maatje. Mede door de 
inzet van stagiair(e)s kunnen de sociaal werkers aan de vele 
verzoeken voldoen. 
Daarnaast is er actief 
contact met vrijwilli-
gersorganisaties om te 
kunnen blijven voldoen 
aan de hulpvragen voor 
maatjes. 

Buurtbemiddeling	beloond	met	certificaat
Buurtbemiddeling Hoorn is een samenwerkingsproject van 
Stichting Netwerk, Intermaris en gemeente Hoorn en wordt 
ingezet bij lichte vormen van woonoverlast. De opgeleide, 
vrijwillige buurtbemiddelaars proberen de woonoverlast te 
verminderen, escalaties te voorkomen en de onderlinge 
communicatie te herstellen zodat wederzijds begrip en respect 
wordt bevorderd.
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Stichting Netwerk heeft met Buurtbemiddeling Hoorn een 
Pluscertificaat ontvangen uit handen van de adviescommissie 
van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV). Met het behalen van de maximale score heeft Buurt
bemiddeling Hoorn bewezen dat de werkwijze en werk methode 
goed zijn geïmplementeerd en de kwaliteit op orde is. 
Bemiddelaars die al enige jaren in Hoorn actief zijn vinden hun 
werk inspirerend, boeiend en zeer leerzaam. 

Bemiddelaar Bianca zegt: “Het is leuk om mensen die 
niet meer met elkaar praatten, uiteindelijk in één auto 
naar huis te zien gaan. Daar doe je het tenslotte voor.”

Buurtbemiddeling Hoorn heeft ook andere gemeenten 
geïnspireerd. Sinds kort kunnen ook de inwoners van Stede 
Broec, Enkhuizen en Drechterland een beroep doen op 
Buurtbemiddeling (SED).   

Trashdate
Intermaris, Stichting Netwerk, Puur Hoorn en gemeente Hoorn 
hebben in het najaar een succesvolle Trashdate georganiseerd 
in HoornNoord en Venenlaankwartier. 

In zoveel mogelijk straten van de wijk werden bewoners 
uitgenodigd om zwerfvuil op te ruimen. De organisatie zorgde 
voor de benodigde middelen, materialen en een hapje en 
drankje. 

Sluiting	van	speel-o-theek	De	Marionet
Na 30 jaar heeft Stichting Netwerk de speelotheek De Mario-
net moeten sluiten. De opkomst was laag en het ledenaantal 
daalde al enkele jaren. De alternatieven voor het hergebruiken 
en doorgeven van speelgoed (kinderkledingbank heeft speel-
goed, marktplaats etc.) zorgde er mede voor dat De Marionet 
minder in trek was. De vrijwilligers die jarenlang de speel-o-
theek runden gaan in 2020 een doorstart maken op een andere 
locatie (onder de vlag van ‘De Zusjes’ uit Heerhugowaard). 

Repair	café	in	meerdere	wijkcentra
Het Repair café is dusdanig succesvol dat het in meerdere 
wijkcentra is gestart. 
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Diverse vrijwillige reparateurs in wijkcentra Grote Waal, 
Kersenboogerd en De Zaagtand stonden klaar om bewoners te 
helpen bij alle mogelijke reparaties. Daarnaast is het Repair 
café bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met 
elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er veel kennis 
en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig is. Bovendien 
draagt het hergebruik bij aan het verkleinen van de afvalberg.

Maria van Nuland, sociaal werker: "Als je samen met 
een tot dan toe onbekende buurtgenoot een cd-speler 
of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon 
toch anders wanneer je hem of haar de volgende keer 
op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot 
heel leuke contacten in de buurt."

Cultuur	Hoorn
Netwerk neemt deel aan het platform 
Cultuur Hoorn. Het platform heeft als doel 
om gezamenlijk het culturele aanbod in 
Hoorn op de kaart te zetten en elkaar te 
versterken waar mogelijk. 
Tijdens de start van het Cultuurweekend Hoorn (dé aftrap van 
het nieuwe culturele seizoen in Hoorn) werd de educatieve 
workshop, waaraan jongeren twaalf weken lang hebben 
gewerkt, getoond in Schouwburg Het Park. Ook hebben de 
jongeren na elke voorstelling een liveoptreden gegeven. 

Narrowcasting in de wijkcentra 
In het voorjaar zijn er in de wijkcentra televisieschermen 
opgehangen waarin het culturele seizoen van Hoorn wordt 

getoond. Op deze 
manier proberen we, 
in samenwerking met 
Cultuur Hoorn, de  
bezoekers van het wijkcen-
trum te informeren en enthousi-
asmeren om deel te nemen aan het 
culture aanbod in Hoorn. Elke culturele instelling draagt zorg 
voor zijn eigen culturele aanbod binnen deze gezamenlijke 
narrowcasting. Door middel van een slideshow is op alle 
schermen, verspreid over Hoorn, het culturele aanbod van dit 
cultureel collectief zichtbaar voor de inwoners.

Jonge	mama’s
In 2019 zijn er gemiddeld 15 jonge mama’s begeleid, zowel 
ambulant als ook in één van de twee mamahuizen. 1.Hoorn 
zorgde voor de toeleiding naar de mamatrajecten. Meerdere 
deelnemers zijn doorgestroomd naar een eigen woning en  
een aantal deelnemers heeft een diploma en/of certificaat 
behaald. Het Jonge Mama Café in wijkcentrum Kersenboogerd 
loopt goed. In samenwerking met onder andere de biblio-
theek, 1.Hoorn en de GGD doen jonge moeders en hun 
kind(eren) elke week mee aan activiteiten op het gebied van 
talentontwikkeling en armoedebestrijding. Daarnaast leren zij 
nieuwe vaardigheden, delen zij ervaringen met andere jonge 
moeders en hebben zij even hun handen vrij omdat de 
vrijwillige oppas op hun kindjes let. Dit is mede zo succesvol 
door de hulp van onze nauw betrokken vrijwilligers.  
Er is een vaste vrijwilliger aangesteld als klusjesman die de 
jonge moeders helpt in en rondom het Mamahuis. 
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Projecten en Innovatie

Onvergetelijke	ontmoetingen
De Onvergetelijke ontmoetingen zijn bestemd voor mensen 
met geheugenverlies en/of dementie en hun partners/
mantelzorgers. Het project is uitgevoerd in wijkcentra De 
Zaagtand en Kersenboogerd en is in 2019 uitgebreid naar 
RisdamNoord. De resultaten overtreffen de verwachtingen.  
In het wijkcentrum worden de deelnemers niet als een aparte 
groep behandeld, maar gezien als gewone wijkbewoners die 
de inhoud van de activiteiten zelf mogen bepalen. Ook worden 
er uitstapjes georganiseerd en spelletjes gespeeld, maar de 
meesten vertellen het liefst over hun leven.

Stichting Netwerk is in 2019 benoemd tot dementievriende-
lijke organisatie. Op Wereld Alzheimer Dag is het certificaat 
ontvangen uit handen van wethouder Kholoud al Mobayed. 

Vraag	‘t	je	buur(t)
De buurtambassadeurs gaan de wijken in om aan bewoners te 
vragen of ze hulp nodig hebben en of ze zich voor hun buurt 
willen inzetten. Daarbij wordt een beroep gedaan op zelfred-
zaamheid, de eigen talenten en de kracht van de bewoners 
zelf. Dit komt de leefbaarheid en de sociale samenhang van de 
buurten ten goede, het voorkomt isolement, helpt eenzaam-
heid te bestrijden en voorkomt of beperkt de inzet van 
specialistische zorg. Wie extra hulp nodig heeft, wordt door-
verwezen via 1.Hoorn. Hierdoor ontstaat saamhorigheid en 

een buurtnetwerk waar informele en formele zorg 
samenkomen.

In 2019 is het project gestart in de buurten 
Kersenboogerd en Grote Waal. Een aantal 

bewoners is persoonlijk begeleid waarbij 
de nadruk is gelegd op het ontwikkelen 

van talenten en het verbreden van de 
sociale netwerken. Er zijn goede 

resultaten geboekt met deze 
aanpak.

Stichting	Netwerk	is	naast	het	reguliere	werk	bezig	met	nieuwe,	innovatieve	activiteiten	en	projecten	om	
in	te	spelen	op	trends	en	ontwikkelingen	in	de	Hoornse	samenleving.	Deze	worden	deels	door	derden	
(fondsen	en	organisaties)	gefinancierd.	Met	innovatiegelden	zijn	Vraag ’t je buur(t) en Onvergetelijke 
ontmoetingen	met	een	jaar	verlengd.	In	het	jaar	2019	is	veel	geïnvesteerd	in	het	ontwikkelen	van	nieuw	
werk,	onder	andere	een	samenwerking	op	wijkniveau	voor	kwetsbare	bewoners	en	een	werkwijze	om	via	
gamen	in	contact	te	komen	met	jongeren.	De	uitvoering	van	deze	projecten	start	in	2020.
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Stand-by	voor	de	hele	stad
Stand-by is een armoedebestrijdingsproject waarin maatjes 
worden gekoppeld aan wijkbewoners die een helpende hand 
kunnen gebruiken bij alledaagse dingen (financiën, contacten 
leggen, zelfredzaamheid). Naast ondersteuning van een maatje 
kunnen deelnemers van Stand-by meedoen aan cursussen die 
passen bij hun persoonlijke talenten. Verder zijn er meerdere 
voorzieningen, bijvoorbeeld de stadsspeeltuin, waar ze gebruik 
van kunnen maken. Het project begon in wijkcentrum Kersen-
boogerd en wordt nu in de hele stad uitgevoerd. In 2019 
werden veel anderstaligen aangemeld, die naast een plan-
maatje ook een taalmaatje kregen.

Welzijn	op	recept
In maart is het startsein gegeven voor het project Welzijn op 
Recept; een samenwerkingsproject in Hoorn met als doel om 
mensen die met psychosociale klachten bij de huisarts komen 
door te verwijzen naar (laagdrempelige) welzijnsactiviteiten in 
de buurt. Idee hierachter is dat bewoners door deelname aan 
‘gewone’ activiteiten weer lekker(der) in hun vel gaan zitten en 
(onnodige) druk op huisartsen wordt voorkomen. Bewoners 
die hulp nodig hebben bij het vinden van activiteiten die bij 
hen passen kunnen worden begeleid door een maatje of 
welzijnscoach. De welzijnscoaches zijn betrokken 
buurtbewoners die worden begeleid 
door Stichting Netwerk. Door het 
ontwikkelen, doorverwijzen en 
het goed toegankelijk 
maken van welzijnsactivi-
teiten in de buurt 
wordt de eigen regie 
van de deelnemers 
bevorderd. De 
uitvoering zal in 
2020 beginnen.

Buurtbrasserie
In 2019 is gestart met het project Buurtbrasserie om inwoners 
uit de wijk Kersenboogerd, met een beperkt budget en die 
eenzaamheid ervaren, bij elkaar te brengen door middel van 
een diner in wijkcentrum Kersenboogerd. Vrijwillige koks 
bereiden wekelijks een gezonde en betaalbare maaltijd voor de 
deelnemers. De deelnemers worden doorgegeven door onder 
andere 1.Hoorn, Standby en EsdégéReigersdaal en is mede 
gefinancierd door de Rabobank en gemeente Hoorn.  
Er hebben dit jaar 
ruim 800 bewoners 
deelgenomen aan de 
Buurtbrasserie.

Gamen	Verbindt
Eind 2019 heeft Netwerk een financiële bijdrage ontvangen 
van Microsoft voor het jongerenproject Gamen Verbindt dat in 

het eerste kwartaal van 2020 zal starten. Enkele jongeren-
werkers zetten de populaire game Fortnite in om de 

jeugd/jongeren, die gemiddeld 1 tot 4 uur per dag 
online zijn, te bereiken en gaan met hen in 

gesprek over hun gezondheid, toekomst en 
talentontwikkeling. Daarnaast zullen de 

jongerenwerkers ook een preventieve rol 
naleven zoals het waakzaam zijn op 
problematisch gamegedrag.  
Dit project wordt uitgevoerd in 
samenwerking met drie Hoornse 
scholen en 1.Hoorn. 
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Vrijwilligers

Verschillende	taken
Zo’n 850 vrijwilligers zetten zich op velerlei wijze belangeloos 
in om de ander die het kan gebruiken een extra steuntje in de 
rug te geven. Van maatje, buurtbemiddelaar en huiswerkcoach 
tot aan barmedewerker en kok. Vele jongeren zijn al jarenlang 
actief als vrijwilliger bij Huttendorp Hoorn waar hun eigen 
vakanties omheen geboekt worden zodat de jongeren dit 
evenement niet hoeven te missen. Vrijwilligerswerk betekent 
een ander helpen maar is tegelijk ook betekenisvol voor de  
vrijwilligers zelf. Zoals het vergroten van zelfvertrouwen, 
ontdekken van nieuwe talenten en/of ervaring opdoen voor 
terugkeer naar werk. 

Stichting	Netwerk	is	erg	blij	met	de	grote	groep	vrijwilligers	die	betrokken	is	bij	de	organisatie.	
Zonder	vrijwilligers	hadden	we	ons	werk	niet	zo	goed	kunnen	uitvoeren	als	dat	we	nu	doen.	 
Bij	het	voorkomen	en/of	verminderen	van	duurdere	zorg	spelen	zij	een	belangrijke	rol.	

De vrijwilligers geven zelf ook aan vele dankbare  
reacties te ontvangen en dat stimuleert hen door te gaan 
met het vrijwilligerswerk. Ook ontstaan er goede vriendschap-
pen tussen vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers en  
de hulpvrager. Als dank voor hun inzet organiseert Netwerk 
jaarlijks het vrijwilligersfeest en het kerstfeest waar vrijwilligers 
een mooi kerstpakket kunnen uitkiezen.
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Fondswerving
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:
• Rabobank	(West-Friesland)
• Woningcorporatie	Intermaris
• SWVVO West-Friesland
• Nederlandse	Fonds	voor	podiumkunsten	(NFPK)
• SED	Organisatie	(voor	project	buurtbemiddeling	SED)
• Oranje	Buiten	(hoofdsponsor	Huttendorp	Hoon)
• Microsoft	Datacenter

Waarom renoveren?
Een betere woning voor u

• Flat bouwkundig goed maar vatbaar voor verbetering 
• Zoals isolatie- en vochtproblemen, energieverbruik  
• Hier willen we wat aan doen!  

De renovatie geeft u:

• Meer wooncomfort 
• Minder tocht- en vochtoverlast
• Verbeterde en veilige leefomgeving
• Lagere woonlasten

www.intermaris.nl

Gratis	VOG
Het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft Stichting Netwerk 
toegelaten tot de Regeling Gratis VOG (verklaring omtrent 
gedrag). Dit betekent dat we voor vrijwilligers een gratis 
VOG kunnen aanvragen. 

Samenwerking	
Aangezien het vinden van vrijwilligers altijd een uitdaging is 
en vrijwilligers hard nodig zijn, wordt de samenwerking met 
Vrijwilligerspunt steeds verder verstevigd. Doel hierbij is dat 
het Vrijwilligerspunt uit haar vrijwilligersbestand inwoners 
selecteert die bijvoorbeeld bij Netwerk aan de slag kunnen. 
Ook vinden de organisaties elkaar steeds vaker binnen 
bestaande projecten en/of activiteiten, zoals het taalhuis. 
In 2020 wordt er bepaald hoe we vraag en aanbod met 
elkaar kunnen blijven matchen.
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Personeel & 
Organisatie
Altijd	in	ontwikkeling
Veel medewerkers zijn in 2019 actief bezig geweest met hun 
ontwikkeling en hebben hiervoor hun loopbaanbudget ingezet. 
Netwerk hecht grote waarde aan het welzijn van haar mede-
werkers en vindt het belangrijk dat zij zich blijven ontplooien 
zodat er direct ingespeeld kan worden op veranderingen en 
ontwikkelingen. Om de juiste mensen op de juiste plaats te 
hebben, ook op de langere termijn, werkt Netwerk aan de 
hand van een strategische personeelsplanning. 

VVE-geschoold
De laatste groep peuterleidsters heeft de VVEopleiding met 
succes afgerond. Alle leidsters zijn geschoold. Dit was nodig 
omdat alle leidsters, als gevolg van de wet Harmonisatie, 
dezelfde (VVE) taken moeten uitvoeren. 

Deskundigheid	en	scholing
In het scholingsplan van 2019 zijn diverse scholingen opgeno-
men die voldoen aan de richtingswensen van de organisatie. 
Op het gebied van veiligheid zijn verschillende trainingen met 
succes gevolgd: BHV, Omgaan met verward/agressief gedrag en 
EHBO voor kinderwerkers. Maar ook op het gebied van 
profileren zijn er trainingen gegeven en succesvol afgerond. 
Denk hierbij aan de training Communicatie en Klantgericht 
werken maar ook een powershoot waarbij het zelfbewustzijn 
en ambassadeurschap wordt vergroot door middel van 
(portret)foto’s. 

Kwaliteitslabel	Sociaal	Werk	Nederland	
In de zomer van 2019 heeft het wijkwerk van Stichting Netwerk 
officieel haar kwaliteitslabel gehaald, wat betekent dat 
Netwerk gecertificeerd is voor het Kwaliteitslabel Wijkwerk.  

De audito-
ren compli-
menteerden de 
organisatie over de 
kwaliteit die geleverd wordt.  
Het wijkwerk van Stichting Netwerk is  
op 52 kritische punten getoetst op de 
onderdelen vakmanschap, dienstverle-
ning en beleid en organisatie. 

Auditor CIIO: “Stichting Netwerk is een hechte organi-
satie met korte lijnen en een hands-on mentaliteit. Het 
management heeft een duidelijke koers voor ogen, heeft 
goed zicht op waar de organisatie nu staat en weet wat 
er nodig is t.b.v. de realisatie van deze (meerjaren)
koers. De inrichting van de organisatie zorgt ervoor dat 
zij in staat is om in te springen op nieuwe initiatieven 
vanuit de wijken en hier meerwaarde in te bieden. ”

Er werd een aantal kleine verbeterpunten genoemd, zoals 
meer tonen wat Netwerk allemaal doet en meer aandacht 
voor de AVG. Aan deze punten wordt extra aandacht besteed. 
Stichting Netwerk mag zich kwaliteitswaardig noemen. 

Beroepsregistratie	voor	alle	agogen
Als onderdeel van het kwaliteitslabel zijn alle agogen van 
Netwerk in 2019 via Registerplein geregistreerd in het beroeps-
register Sociaal Werk. Via een permanente educatie cyclus 
wordt door reflectie en ontwikkelactiviteiten, continu gewerkt 
aan het vakmanschap. Door beroepsregistratie verbindt de 
medewerker zich ook aan de beroepscode voor Sociaal Werk. 
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Dementievriendelijke	organisatie
Stichting Netwerk heeft meegedaan aan het 
initiatief van Samendementievriendelijk.nl om 
NoordHolland Noord dementievriendelijk te 
maken. Een groot deel van de medewerkers van 
Stichting Netwerk is geschoold in het herkennen 
van en omgaan met mensen met dementie. 
Netwerk heeft daarom een certificaat ontvangen 
en is sinds dit najaar een dementievriendelijke 
organisatie.

Zomerzoen
De Zomerzoen is een niet meer weg te denken 
jaarlijkse geste voor de medewerkers.  
De medewerkers maakten goed gebruik van de 
tegoedbon voor twee 
personen voor twee 
oubliehoorns met 
twee grote bollen ijs 
bij Vivaldi in Hoorn.

Kwaliteit	
Naast het behalen en onderhouden van het 
kwaliteitslabel is er veel aandacht uitgegaan naar 
het implementeren van de AVG wetgeving, zijn er 
tevredenheidspeilingen uitgevoerd en is de 
verscherpte meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld geïmplementeerd.

Stichting	
Netwerk
Raad	van	Toezicht
De Raad van Toezicht werkt conform 
de Good Governance Code en bestaat 
uit de volgende personen:

de	heer	N.	Muntjewerff
voorzitter, advocaat en vennoot,  
Schenkeveld Advocaten N.V. 
Nevenfunctie: Bestuurslid van de Stichting de 
Grashaven in Hoorn

Mevrouw	C.E.	Jonker
notaris en partner, Abma Schreurs Advocaten Notarissen.
Nevenfunctie: Lid van Kamer voor het Notariaat

De	heer	C.P.C.	de	Brie
mede-eigenaar Bouvy de Brie Capital 
Nevenfuncties: Vicevoorzitter raad van commissarissen Sportbedrijf Lelystad; 
Penningmeester Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum.

Mevrouw	S.M.J.	Botman
voormalig ondernemer
Nevenfunctie: Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling  
Noord-Holland.

De	heer	A.M.T.	Beuker	
gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Koggenland 

Directeur-bestuurder
mevrouw J. van der Bilt-Wulder

Managers
mevrouw A. Nauta, sector Peuterwerk & Opvoedingsondersteuning
de heer C. Verschoor, sector Wijkwerk

Staf
mevrouw G. A. Kaarsemaker, hoofd P&O en Communicatie
mevrouw T. Reus, hoofd Bedrijfsvoering 
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Jaarcijfers
Balans	per	31	december	2019 (bedragen in duizenden euro's)  
 
ACTIVA Vaste	activa   
 Inrichting   243 
 Inventaris  251 
 Automatisering 8 
  502 
   
	 Vlottende	activa		 	
 Voorraden  23 
 Debiteuren  98 
 Belastingen 0 
 Overlopende activa  186 
  307 
   
	 Liquide	middelen		 371	
   
	 TOTAAL	ACTIVA	 1.180	
   

PASSIVA Eigen	vermogen  
 Algemene reserves 170  

 Voorzieningen  
 Voorzieningen personeel 65 
  65 
   
	 Nog	te	besteden	subsidies/fondsen	 	
 Gemeente Hoorn 74 
 Fondsen 20 
  94 
   
	 Kortlopende	schulden	 	
 Crediteuren 247 
 Belastingen en premies sociale verzekering 267 
 Overlopende passiva 337 
  851 
   
	 TOTAAL	PASSIVA	 1.180	

Staat	van	baten	en	lasten	over	2019	(bedragen in duizenden euro's)   

LASTEN Personele	kosten	 4.895
	 Activiteitskosten	 514
	 Huisvestingskosten	 1.203
	 Organisatiekosten	 380
	 Afschrijvingskosten	 132
   
	 TOTAAL	LASTEN	 7.124
   
   
   
   
BATEN Ouderbijdragen	 749
	 Deelnemersbijdragen	 231
	 Huuropbrengsten	 251
	 Horeca	 174
	 Subsidies	  
 Budget subsidie 2.912 
 Huisvestingssubsidies 391 
 Overige subsidies gemeente Hoorn 569 
 Subsidies Rijk 969 
 Subsidies Tender / Inkoop 597 
 Subsidies overige gemeentes en fondsen  137 
 Overige opbrengsten 3 
	 	 5.578
   
	 Resultaat	(negatief)	 141
   
	 TOTAAL	BATEN	 7.124
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Overige opbrengsten
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Aantallen
Wijkwerk Aantal	activiteiten

Jeugd 109
Jongeren 115
Volwassenen / Opvoedingsondersteuning 221
    
    
Beheer	 Aantal dagdelen

Verhuur 6.463
    
    
Peuterwerk Aantallen

Dagdelen peuterspeelschool 3.970
Waarvan dagdelen VVE (%) 52,0%
Waarvan dagdelen regulier (%) 48,0%
Buurtmoeders toeleiding  55
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Namen	en	adressen	locaties
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 13, 1689 XD Zwaag
Tel. 0229-845130 – dekreek@heydayfm.nl
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Namen	en	adressen	locaties

Bangert en Oosterpolder 
Dribbel,	locaties:
De Kreek, Meetketting 13, 1689 XD Zwaag, tel. 0229855767
De Vierhoek, Lage Hoek 71, 1689 CP Zwaag, tel. 0229-262311

Grote	Waal
Jules Verne, Orionstraat 137, 1622 BR Hoorn, tel. 0229298045
De	Kleine	Waal, Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn, tel. 0229-280941

Hoorn-Noord
De	Zaagtandjes, Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn,  
tel. 0229-855701/855702

Kersenboogerd
De	Kersentuin,	locaties:	
Brederodegracht 1-a, 1628 LZ Hoorn, tel. 0229-234441
Volkerakweg 1, 1628 XH Hoorn, tel. 0229260578
Wereldwijzer, Nachtegaal 144, 1628 DJ Hoorn, tel. 0229-235768
De	Poort (antroposofisch), Nachtegaal 146, 1628 DJ Hoorn, tel. 0229212342

Risdam-Noord
De	Peutertuin,	locaties:	
KlimOp, Akkerwinde 74, 1689 NW Zwaag, tel. 0229-272385
De Rank, De Opgang 3, 1689 KZ Zwaag, tel. 0229248995
Risdam, De Huesmolen 59a, 1625 HZ Hoorn, tel. 0229231946

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

Namen	en	adressen	 
peuterspeel -
scholen	(per wijk)
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