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Het bereik van de peuterspeelzalen van Stichting 
Netwerk in Hoorn komt daarmee op 57% reguliere 
peuterspeelzalen en 86% VVE.  

Doordat woningcoöperatie Intermaris van overheids- 
wege moest stoppen met sponsoren, is Huttendorp 
Hoorn noodgedwongen op zoek gegaan naar andere 
sponsors. Dat lukte dankzij een keur van sponsors, zo- 
dat ruim achthonderd kinderen en honderdzestig bege- 
leiders in de zomer konden genieten van deze jaarlijkse, 
immens populaire zomerweek. Verheugend is dat het 
strandpaviljoen Oranje Buiten zich heeft opgeworpen 
als nieuwe hoofdsponsor van het Huttendorp. 
Stadsspeeltuin De Speelhoorn, een andere populaire 
voorziening, vierde zijn vijftienjarig bestaan, onder 
meer met de ingebruikname van de nieuwe attractie; 
de air trampoline. Manifesto versterkte de samenwer-
king met muziekschool Gerard Boedijn waaruit leuke 
resultaten voortkomen. 

Naast het werk dat wordt verricht volgens de presta-
tieafspraken met de gemeente Hoorn, blijft Netwerk 
alert inspelen op trends en ontwikkelingen in een 
snel veranderende samenleving. Dat resulteerde in 
de nieuwe, opvallende projecten Vraag ’t je buur(t), 
Buurtkameraadjes en Onvergetelijke ontmoetingen 
(om de wijkcentra dementievriendelijk te maken), die 
zijn gehonoreerd op basis van de gemeentelijke in-
novatieagenda. Bijzonder is ook het tienermoederpro-
ject, dat is gestart op initiatief van een jonge moeder 
die het gevoel had dat tienermoeders in Hoorn aan 
hun lot werden overgelaten. Daarmee is in korte tijd 
veel resultaat geboekt. Zo gaan de meeste tienermoe-
ders weer naar school. 

Ook intern past de organisatie zich aan de verande-
ringen aan door onder andere verantwoordelijkheden 

Stichting Netwerk stond er in 2016 inhoudelijk en 
bedrijfsmatig stabiel voor. De afgesproken presta- 
ties zijn gehaald en het werk blijft volop in bewe-
ging. De transities in passend onderwijs, partici-
patiewet, wet op de Jeugdzorg en de AWBZ zijn 
in Hoorn verwezenlijkt en ontwikkelen zich verder. 
Hierbij speelt Netwerk ook een duidelijke rol.   

In de gebiedsteams van 1.Hoorn wordt steeds 
intensiever samengewerkt met Netwerk. De lijnen 
tussen de werkers van de samenwerkingspartners  
zijn kort. In de gebiedsteams zijn het opbouwwerk 
en het jongerenwerk goed vertegenwoordigd en 
daarin leggen de jongerenwerkers directe verbin-
dingen met de collega’s van het jeugdwerk en het 
peuterwerk. Het jongerenwerk levert daarnaast 
een aantoonbare positieve bijdrage aan de vermin-
dering van de overlast op straat. 
Nieuw is de preventiecheckapp, een door Netwerk  
ontwikkeld instrument waar wijkbewoners en 
professionals de informatie kunnen vinden op het 
gebied van preventie.

Het peuterwerk is goed voorbereid op een andere 
grote hervorming: de harmonisatie van peuter-
werken kinderopvang. Daarin trekken we gezamen-
lijk op met het onderwijs, de kinderopvang, de 
GGD en de gemeente. Daartoe is op initiatief van 
de gemeente een taskforce in het leven geroepen  
om in Hoorn kwalitatief gezien goed voor te 
sorteren. 
De Minimolen en de Mallemolen, de voorheen zelf- 
standige peuterspeelzalen van de Risdam, hebben 
zich op eigen initiatief bij Netwerk aangesloten. 
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lager in de organisatie te leggen. Dankzij de inzet 
en betrokkenheid van al onze medewerkers zijn we 
erin geslaagd goed te blijven presteren. We voldoen 
ruimschoots aan onze kwaliteitseisen, zoals weder-
om is gebleken uit ons HKZ-kwaliteitskeurmerk. 
Dus ik kan met gepaste trots alle medewerkers en 
vrijwilligers bedanken.  

Anky Weiland,
Directeur-bestuurder Stichting Netwerk



Uitbreiding en overname
Het peuterwerk, dat heeft voldaan aan de prestatie- 
afspraken, beschikte in 2016 over twaalf peuterspeel- 
zaallocaties. In het peuterwerk is de sectormanager 
vervangen door de sectorcoördinator. Hiermee is de 
verantwoordelijkheid lager in de organisatie gelegd.
Verder werd de overname voorbereid van de Mini-
molen en de Mallemolen in wijkcentrum De Huesmolen  
in de Risdam. Stichting Netwerk en Stichting Peuter- 
speelzalen Risdam werkten al samen, onder andere 
op het gebied van scholing. De overname was op 
initiatief van Stichting Peuterspeelzalen Risdam.  
Een en ander verliep in een bijzonder goede sfeer. 

Harmonisatie peuterspeelzalen en 
kinderopvang
Vanuit de overheid wordt al geruime tijd gewerkt  
aan de harmonisatie van peuterspeelzalen en kin- 
deropvang. In Hoorn is vanuit de gemeente daartoe 
een zogenoemde taskforce in het leven geroepen  
met vertegenwoordigers van Stichting Netwerk,  
scholen, de kinderopvang, GGD en de gemeente.  
Er is Netwerk alles aan gelegen om na deze tran- 
sitie de huidige goede kwaliteit van het werk te  
waarborgen, zodat de peuters zich ook in de  
toekomst optimaal kunnen voorbereiden op de 
basisschool.

PEUTERWERK & OPVOEDINGSONDERSTEUNING
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IKC 
In de wijk Bangert & Oosterpolder zijn stappen gezet 
om een integraal kind centrum (IKC) te ontwikkelen; een 
voorziening waar kinderen van nul tot en met 12 jaar 
zich optimaal kunnen ontplooien. Binnen dit IKC maken 
de partners Socrates, Roald Dahl, Stichting Kinderop-
vang Hoorn en Stichting Netwerk deel uit.
Tevens wordt er binnen de basisschool de Ceder in de 
Kersenboogerd nauw samengewerkt met de Stichting 
Kinderopvang Hoorn (SKH). Stichting Netwerk biedt daar 
samen met SKH een extra dagdeel voor driejarigen aan.

Toename VVE geïndiceerde kinderen
In 2016 zijn 11,5 VVE groepen aangesloten bij Netwerk.
Vooral in de wijken Kersenboogerd en Risdam groeien 
de wachtlijsten met kinderen met een indicatie voor een 
VVE (voor- en vroegschoolse educatie). In Hoorn is het 
bereik van kinderen die extra aandacht nodig hebben 
goed: 86 procent van de geïndiceerde kinderen. 

Groeiwijk en wachtlijst
Bij de reguliere peuterspeelzalen laten de locaties in 
Bangert & Oosterpolder en Zwaag een langere wachtlijst 
zien. Dit in tegenstelling tot de reguliere wachtlijst in 
Risdam en Kersenboogerd. Verder groeit de belangstel-
ling voor de antroposofische speelzaal De Poort. Ouders 
kiezen heel bewust voor deze speelzaal. 

Positieve ouders
Het peuterwerk maakt, eerder dan wettelijk verplicht (in 
2017) gebruik van oudercommissies op de speelzaalloca- 
ties. Daarnaast bestaat er een centrale oudercommissie 
waar organisatiebrede zaken worden behandeld en ad-
vies wordt ingewonnen over bijvoorbeeld aanpassingen 
in het pedagogisch beleid. Een leidster (contactpersoon 
OC) per locatie verstrekt de oudercommissie informatie 
en bespreekt tevens het inspectierapport van de GGD. 

Betrokkenheid van ouders
De leidsters proberen de betrokkenheid van de ouders 
bij de speelzaal ook op andere manieren te stimuleren 
dan alleen langs de formele kanalen. Zo zijn er mee-
draaidagen, Triple P lezingen, gaan ouders mee bij 
uitstapjes en is er veel animo voor de EHBO-cursussen 
(speciaal gericht op kinderen).

Taaltoets
Intussen hebben alle VVE-leidsters de vereiste taaltoets 
op 3F niveau met positief resultaat afgelegd. 

Positieve inspectierapporten
De peuterspeelzalen van Netwerk hebben de zaken  
goed op orde. De peuterspeelzalen zijn in de inspectie- 
rapporten van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD), die jaarlijks de peuterzalen inspecteert, posi- 
tief beoordeeld. 

Buurtmoeders
Buurtmoeders stimuleren ouders om hun peuter een 
(VVE) speelzaal te laten bezoeken en zijn indien nodig 
contactpersoon tussen ouders en leerkracht. De buurt-
moeders spreken Nederlands, Arabisch en/of Turks en 
komen elke week met ouders bij elkaar in een wijkcen-
trum of school. Ook in 2016 hebben de buurtmoeders 
hun best gedaan om de ouders in hun groepen Bij de 
Hand (spelprogramma voor ouders van 0-4-jarigen) 
en Rugzak (themabijeenkomsten voor ouders van 4-7 
jarigen) te blijven activeren om mee te doen met de we-
kelijkse bijeenkomsten. Zo zijn de buurtmoeders met de 
ouders naar o.a. het Anne Frank huis en Rijksmuseum 
geweest. Ook heeft een aantal bijeenkomsten plaatsge-
vonden over onder andere gezond koken, opvoeden van 
kinderen en werden ouders geïnformeerd over waar zij 
op moeten letten bij het kiezen van een school voor hun 
kind(eren). 
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Veilig en gezond
Het jeugdwerk heeft een gevarieerd aanbod gedaan 
in de verschillende wijken, en is daarmee tegemoet-
gekomen aan de prestatieafspraken met de gemeente. 
Het jeugdwerk biedt de jeugd een veilige plek waar  
zij kunnen spelen en op laagdrempelige wijze hun 
talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen. De  
IKC’s en de brede scholen ontwikkelen zich verder om  
de jeugd in de wijken alle kansen te bieden om zich  
optimaal te ontplooien en in naschoolse activiteiten 
veilig en gezond op te groeien. 

Op weg naar integrale kindcentra
In Hoorn zijn de voorbereidingen voor de IKC’s in  
volle gang. In een Integraal Kind Centrum (IKC) 
worden kinderen tot dertien jaar in een doorlopende 
leerlijn van peuterspeelzaal/kinderopvang en basis-
onderwijs uitgedaagd om zich breed te ontwikkelen. 
Er zijn al veel vorderingen gemaakt. In de Ceder in  
de wijk Kersenboogerd werkt de school nauw samen  
met Stichting Kinderopvang Hoorn en Stichting 
Netwerk. 

Brede scholen
Een brede school is een platform van voorzieningen 
in de verschillende wijken, voor kinderen van 0-12 
jaar, waarin organisaties voor onderwijs, opvang, 
zorg, welzijn, sport en cultuur samenwerken. De 
invulling van de brede school is in elke wijk verschil-
lend. Dit is afhankelijk van de bereidheid van de 
scholen, de hoogte van het beschikbare activiteiten-
geld en de samenstelling van de wijk. Op dit moment 
mogen de samenwerkingspartners zelf bepalen hoe 
ze in de Brede School participeren. 

WIJKWERK JEUGD team van vijf beroepskrachten. Met dat grote aantal 
kinderen is het plafond intussen bereikt. 
Door het wegvallen van Intermaris als hoofdsponsor 
moest er worden gezocht naar andere sponsors. 
Voor 2017 is in strandpaviljoen Oranje Buiten een 
nieuwe hoofdsponsor gevonden.

‘Mijn zoon heeft voor het eerst 
meegedaan. Hij vond het 

geweldig! Ik had er meer moeite 
mee om mijn zoon tussen 

800 kinderen los te laten, maar 
de organisatie is geweldig, 

gewoon top! Er is overal aan 
gedacht! Mijn zoon wil er 
volgend jaar weer bij zijn! 

See you again in 2017!’ 
Een moeder over het Huttendorp

Vrijwilligersprijs 
Netwerk sleepte met het Huttendorp de eerste 
Hoornse Vrijwilligersprijs in de wacht. De winnaar van  
de Hoornse Vrijwilligersprijs werd bepaald door de 
inwoners van Hoorn. Aan het begin van de wedstrijd 
konden zij vrijwilligers of vrijwilligersprojecten van 
stichtingen/verenigingen nomineren. Enkele vrijwilligers 
namen de ereprijs begin december in de Oosterkerk 
in ontvangst. Alle vrijwilligers werden getrakteerd 
op een avondje uit in Cinema Oostereiland.
.

Bredere kijk op de wereld
Doordat de gemeente geld beschikbaar heeft ge-
steld, kan de combinatiefunctionaris de komende 
vier jaar het werk in Hoorn-Noord continueren. De 
functionaris legt verbinding tussen de scholen en 
organisaties die met cultuur te maken hebben, 
zoals De Blauwe Schuit. In Hoorn-Noord wonen veel 
kinderen die van huis uit niet of weinig met kunst in 
contact komen. Het doel is om kinderen in aanraking 
te brengen met cultuur en hun kijk op de wereld te 
verbreden. De activiteiten zijn zowel tijdens als na 
schooltijd in samenwerking met de jeugdwerker in  
de wijk.

Gevaren van seks op internet
De jeugd wordt op steeds jongere leeftijd geconfron-
teerd met seks op internet, met sexting en cyber-
pesten. Het jeugdwerk/jongerenwerk wil de gevaren 
en risico’s bij kinderen en tieners onder de aandacht 
brengen door hier jaarlijks een speciale voorlichtings- 
week aan te wijden en op scholen voorlichting te 
geven.

Jubilerende stadsspeeltuin 
De Speelhoorn
Stadsspeeltuin De Speelhoorn vierde zijn vijftienja-
rig bestaan. Bij de opening van het nieuwe seizoen 
werd een nieuw toestel, de airtrampoline, in gebruik 
genomen. De speeltuin is nog altijd onverminderd 
populair bij de Hoornse jeugd en haalt jaarlijks meer 
dan 20.000 bezoekers.

Recordaantal kinderen Huttendorp
Aan het Huttendorp deed een recordaantal van 
achthonderd kinderen mee. Zij werden begeleid door 
honderdzestig vrijwilligers (tot en met 25 jaar), die 
op hun beurt werden gecoördineerd door het jeugd-
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WIJKWERK JONGEREN

Algemeen: de ogen en oren van de 
(digitale) straat
Het jongerenwerk, dat aan de prestatieafspraken 
heeft voldaan, doet bij het organiseren van activi-
teiten steeds meer een beroep op de eigen kracht 
en het eigen initiatief van jongeren. De trend dat de 
jeugd tegenwoordig mobieler, minder honkvast en 
lastiger te traceren is, heeft zich doorgezet. 

De efficiënte aanpak van de overlast op straat is ge- 
continueerd. De jongerenwerkers, voor wie signalering 
en preventie de kernwoorden zijn, zijn zowel in het pu-
blieke domein als digitaal ‘de ogen en oren op straat’.  
De signalen die ze oppikken, bespreken ze met de samen- 
werkingspartners als politie, wijkzaken en gemeente. 

Het jongerenwerk is goed vertegenwoordigd in de 
gebiedsteams, waarin de jongerenwerkers directe 
verbindingen leggen met de collega’s van het jeugd-
werk en het peuterwerk.

Onderwijs gaat te rade bij het 
jongerenwerk
Een trend is dat het onderwijs steeds vaker gebruik-
maakt van de kennis van het jongerenwerk.  
Zo wordt de methodiek van het ambulant jongeren-
werk toegepast in een pilot op het Tabor College 
d’Ampte. Op verzoek van de school, die net als het 
jongerenwerk met ‘moeilijke groepen’ en overlast  
te maken heeft, is een proefproject gestart dat 
wordt gefinancierd door de school. Daartoe zijn 
twee jongerenwerkers wekelijks tijdens de grote 
pauzes op dinsdag- en vrijdagmiddag op school  
aanwezig. Zij geven voorlichting en spelen een  
belangrijke rol bij het bemiddelen in conflicten.  
Ook leggen ze contacten met ouders wanneer die 
voor de school moeilijk bereikbaar zijn, zodat de 
jongerenwerkers een brug kunnen slaan. 
De samenwerking heeft een wisselwerking. De  
scholen zien hoe het jongerenwerk te werk gaat,  
het jongerenwerk ziet hoe scholen omgaan met 
bepaalde situaties. Het jongerenwerk houdt zich 
expliciet bezig met zijn specialisme, het is geen  
verlengde van de school. Het project wordt van 
beide kanten als zeer positief ervaren en kan moge-
lijk worden uitgebreid naar andere (vmbo-)scholen.

Risico’s en gevaren
Het jongerenwerk speelt op scholen al langer een 
rol bij het geven van voorlichting, zoals op scholen-
gemeenschap Newton en d’Ampte. Die voorlichting 
gaat over sexting en cyberpesten, maar ook over 
(on)wenselijk gedrag en omgangsvormen, respect, 

verantwoordelijkheid en veiligheid. 
Het onderwijs en het jongerenwerk delen ook over 
actuele kwesties hun ervaringen. Daardoor kan 
gemakkelijker en sneller worden ingespeeld op 
signalen en kunnen de doelgroepen bewust worden 
gemaakt van de risico’s en de gevaren.

Bemiddeling bij nieuwkomers
Een jongerenwerker was gedetacheerd bij scholen- 
gemeenschap Newton om de komst van nieuwkomers, 
zoals vluchtelingen, in de klas te begeleiden.  
SG Newton ervoer dat onderwijsinstellingen in de 
regio in de praktijk niet goed zijn toegerust voor 
deze nieuwkomers. 
De jongerenwerker, van oorsprong Libanees, speelde 
in 2015 ook een belangrijke rol bij de vluchtelingen-
opvang in Hoorn. Hij is de Arabische taal machtig 
en kent de streek (en de cultuur) vanwaar veel 
vluchtelingen afkomstig zijn. Hij bemiddelde bij con-
flicten en wrijvingen in de klas. Nu de school zelf 
over meer middelen beschikt om met nieuwkomers 
om te gaan, wordt de hulp van de jongerenwerker 
incidenteel ingeroepen. Hij wordt soms ook als tolk 
ingehuurd.

Toename van meideninlopen
Aan de nieuwe opzet van de inlopen, verdeeld 
over de leeftijdsgroep 18min en de leeftijdsgroep 
18plus, moesten de jongeren aanvankelijk wennen. 
Nu duidelijker is wat ermee wordt beoogd, worden 
de inlopen drukker bezocht. Opvallend is de groei 
van het aantal meideninlopen. De invulling van de 
inlopen is steeds meer afhankelijk van de wensen en 
de behoeften. Zo is er een groeiende behoefte aan 
sportieve inlopen en aan de huiswerkinloop. 
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MANIFESTO Trends en wensen
Manifesto heeft ruimschoots voldaan aan de presta-
tieafspraken: met minimaal negenduizend betalende 
en niet betalende bezoekers, minimaal tweeënveertig  
podiumactiviteiten (live & dance), met speciale aan- 
dacht voor lokaal talent, en dertien frisfeesten, die  
samen met het jongerenwerk worden opgezet. 
Daarmee volgt Manifesto, dat een kernpodiumstatus 
geniet, de wensen van het publiek en de trends in de 
pop- en jongerencultuur. 

Andere benadering frisfeesten
Bij de frisfeesten van Club Festo is de nieuwe opzet 
gecontinueerd. Er zijn frisfeesten voor de leeftijds-
categorie tien tot veertien jaar en frisfeesten voor de 
groep veertien tot en met zeventien jaar. De oudere 
jeugd wil niet met de ‘jonkies’ en de jonkies hebben be-
hoefte aan een grote mate van veiligheid. De ‘moeilij-
kere’ leeftijdsgroep van veertien tot en met zeventien 
vraagt een heel andere benadering, mede doordat de 
pubers zich in een meer ‘experimentele fase’ bevinden. 
Waar je de jongste tieners nog tevreden kunt stellen 
met een disco, vragen de oudere tieners om bekende 
(en duurdere) artiesten in muziekgenres als Neder-
landse hiphop en rap.

Muziekschool, educatie en  
samenwerking
De samenwerking met muziekschool Gerard Boedijn  
werd verder geïntensiveerd, onder meer met muziek- 
educatie en zeven Donderpopcafés. Daarbij kwam in 
het najaar meer de nadruk op singer-songwriters te 
liggen. De muziekeducatie is uitgebreid met vier mu-
ziekdocenten. Er oefent een groot popkoor en uiteen-
lopende scholen hebben met Manifesto activiteiten 
uitgevoerd. De succesvolle Muziekmakerij, een soort 
jamsessies, bewijst eens te meer hoezeer muziek 
jongeren met uiteenlopende interesses en verschil-
lende afkomst verbindt en verbroedert.

Trouwe vrijwilligers
Manifesto beschikt over twee beroepskrachten, onder-  
steund door een administratieve kracht. Het pop- 
podium draait naar behoren, mede dankzij een tamelijk 
vaste groep van ruim vijftig vrijwilligers en een aantal 
vakkrachten. De verstandhouding tussen de jonge 
en wat oudere vrijwilligers is goed. Verheugend is 
dat de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke 
vrijwilligers gelijk is en dat zich met regelmaat nieuwe 
vrijwilligers aandienen.
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WIJKWERK VOLWASSENEN Kritisch en efficiënt
Door de veranderingen en aanpassingen door de 
bezuinigingen in het wijkwerk voor volwassenen kij-
ken de werkers kritisch naar wat zij zelf uitvoeren 
en wat verzelfstandigd verder kan. Dat maakte de 
keuze in het begin lastig, maar het resulteerde ook 
in vernieuwing en een efficiëntere manier van wer-
ken. Zo biedt Netwerk een kans aan vele ZZP’ers.

‘Toen ik hier aan begon was 
het een beetje in het diepe 
springen. Wel fijn dat we 

trainingen hebben gehad als 
een goede basis en begeleiding. 
De situatie is complex. Iemand 

met twintig jaar schulden,  
sociale contactstoornissen… (…) 

Het zijn vele puzzelstukjes, ik 
kan ze niet allemaal op zijn plek 
krijgen, maar ze helpen altijd!’ 

Planmaatje Anneke

Training van maatjes
Een en ander heeft zijn beslag gekregen in de maat- 
jesprojecten. Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die  
mensen helpen die tijdelijk wat extra aandacht,  
ondersteuning of begeleiding kunnen gebruiken. Elk 
maatje krijgt, voordat hij of zij aan de slag gaat, een  
training. Om doeltreffender te werken en de beroeps- 
krachten te ontlasten, is er één basistraining voor 
alle soorten maatjes. Die basistraining wordt vier tot  
vijf keer per jaar gegeven, voor gemiddeld zestien 

tot twintig nieuwe maatjes van alle leeftijden waar-
van het merendeel de middelbare leeftijd heeft. 
Sommige maatjes ondersteunen twee deelnemers. 
Na de basistraining krijgt elk maatje een korte trai-
ning in zijn of haar specialisme. Voor wie na verloop 
van tijd wil veranderen van bijvoorbeeld taal- naar 
planmaatje, hoeft dan alleen een training in dat spe- 
cialisme te volgen. In de praktijk werkt dit heel goed. 

Workshops en maatjesdag
De maatjesprojecten lopen heel goed (taalmaatjes, 
buurtmaatjes, planmaatjes, budgetbuddy’s, scholieren 
coaches). Het wijkwerk heeft de beschikking over 
veel vrijwilligers die een maatje zijn of willen worden. 
Dat geldt vooral voor de taalmaatjes. 
Speciaal voor deze vrijwilligers is er in wijkcentrum 
Kersenboogerd een maatjesdag gehouden, waarvoor 
ook de maatjes van De Wering (maatschappelijk 
werk) en het Vrijwilligerspunt waren uitgenodigd. 
Er werden workshops gegeven en er was aandacht 
voor deskundigheidsbevordering.

‘Ik ben nu anderhalf jaar in 
Nederland. De taal is moeilijk, 

heel moeilijk. Eén keer per week 
Nederlandse les is niet genoeg. 
Met mijn taalmaatje ga ik naar 
het museum. Ook drinken we 

thuis koffie en maken we 
oefeningen. Het is leuk en het 

helpt. Ik leer de taal nu sneller.’
Iranese man, 31 jaar
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Wijkcentra goed bezocht
De wijkcentra van Netwerk worden door verschillende 
doelgroepen goed gevonden. Deze centra ontpoppen 
zich steeds meer als een ontmoetingsplek waar inwo-
ners bij elkaar komen om te praten, eten, sporten en/
of andere activiteiten uit te oefenen.

Bibliotheek en infopunten
De bewoners in de wijk kunnen sinds enige jaren gebruik 
maken van de wijkinfopunten. Hier staan deskundige 
vrijwilligers wijkbewoners bij over onder meer belas-
tingzaken, werk en inkomen, ziektekostenverzekering, 
thuiszorg, studiefinanciering, schuldsanering en immi-
gratiepapieren/verblijfsvergunningen. Er wordt veel ge- 
bruik gemaakt van deze wijkinfopunten. Het loket in de  
wijk Kersenboogerd is vaker opengegaan om tegemoet 
te komen aan de behoefte van deze wijkbewoners.
De rijksoverheid heeft de bibliotheek recentelijk opge-
legd nauwer samen te werken met de belastingdienst. 
Aangezien de wijkinfopunten al veel met belastingen 
doen, is afgesproken dat Netwerk in de ochtend de 
bewoners met raad en daad bijstaat en de bibliotheken 
in de middag. Omdat de openbare bibliotheken op een 
breder cultureel terrein actief willen zijn, zijn de banden 
met Netwerk nauwer aangetrokken. Zo is afgesproken 
om vaker samen op te trekken bij culturele evenementen.

Kleurrijke belevingstuin
Vrijwilligers van Stichting Stadslandbouw Hoorn, Dage- 
lijks Leven en het wijkwerk sloegen de handen ineen 
voor de belevingstuin van het Risdamhuis, waar twintig 
mensen met dementie wonen. Er werden met vereende 
krachten zesduizend bloembollen geplant en kippen-
verblijven gebouwd om de tuin in 2017 in feestelijke 
lentekleuren te kunnen openen. Een kunstenaar zal van 
de omgehakte bomen mooie beeldhouwwerken maken 
voor in de tuin.

Kruidenreuzen en vergroening
De nauwe samenwerking met Stadslandbouw Hoorn 
leidde ook tot De Kruidenreus: een grote houten bak 
in de vorm van een reus die scholieren vullen met  
aarde en kruiden om schoolpleinen te vergroenen en 
de schoolgaande jeugd meer bij de natuur te betrek-
ken. Vier Kruidenreuzen zijn gerealiseerd met behulp 
van zestig leerlingen van Tabor College d’Ampte, 
twintig leerlingen van het Clusius College, ouders en 
een vrijwilligersgroep.



Met (innovatieve) projecten die buiten het reguliere 
werk worden ontwikkeld, speelt Stichting Netwerk 
in op maatschappelijke ontwikkelingen. Deze inno-
vaties en nieuwe methodieken worden grotendeels 
door derden (fondsen) gefinancierd. Nieuw zijn het 
tienermoederproject en de preventiecheck.
Stichting Netwerk maakt tevens gebruik van de 
mogelijkheid om op basis van de gemeentelijke in-
novatieagenda nieuwe sociale initiatieven te starten. 

Het wijkwerk heeft drie nieuwe projecten ingediend 
die zijn gehonoreerd: Buurtkameraadjes, Vraag ’t je 
Buur(t) en Onvergetelijke ontmoetingen.

Tienermoederproject boekt resultaat
Het tienermoederproject is één van de nieuwe en suc-
cesvolle initiatieven. Het is ontstaan uit een initiatief 
van een jonge moeder die uit ervaring weet en het 
gevoel had dat tienermoeders aan hun lot werden 
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PROJECTEN & INNOVATIE overgelaten en niet de juiste wegen weten te be-
wandelen voor de gewenste ondersteuning.  
Ook blijkt de reguliere hulpverlening niet altijd de juis-
te plek omdat hierbij zowel moeder als kind betrokken 
zijn. De tienermoeder riep de hulp in van Netwerk 
en samen met Stichting Kinderopvang Hoorn, GGD, 
Oranje Fonds en de gemeente is het project moge-
lijk gemaakt.
Het project kreeg direct veel aanmeldingen. Het zou 
zes of zeven tienermoeders ondersteunen, maar dat 
werden er al snel meer. Het gaat nu om tien tiener-
moeders, van wie sommigen al een heel verleden 
met zich meedragen en sinds hun dertiende niet 
meer naar school waren geweest. 
Er is in korte tijd veel resultaat geboekt. De meeste 
meiden gaan weer naar school en krijgen administra- 
tieve ondersteuning. Hun begeleidsters zijn vrijwillige  
maatjes die helpen bij dagelijkse zorgen en bij het 
vergroten van het sociale netwerk. Een orthopeda-
goog geeft de moeders opvoedingsondersteuning.

Tienermoederhuizen en Jonge Mama Café
Met Intermaris wordt gewerkt aan de realisatie 
van twee ‘tienermoederhuizen’. In elk huis komen 
twee tienermoeders met hun kind te wonen. Tot die 
tijd maken ze gebruik van de reguliere opvang. De 
stuurgroep van het project kijkt ook naar de moge-
lijkheden voor een Jonge Mama Café, waar de jonge 
moeders elkaar kunnen ontmoeten en aan activitei-
ten kunnen deelnemen zoals budget koken. Aan de 
hand van een implementatieplan wordt een vaste  
financiering gezocht om het project voor de toekomst 
te borgen en te voorkomen dat tieners met kinderen 
op straat of in de crisisopvang belanden.

Preventiecheck als snel hulpmiddel
Er is meer vraag vanuit de buurt naar opbouwwerk.  

In de gebiedsteams van 1.Hoorn wordt dan ook steeds 
intensiever samengewerkt met Netwerk. In deze 
gebiedsteams is het idee ontstaan om op preventief 
gebied een digitaal hulpmiddel te ontwikkelen. 
Dit is de preventiecheckapp geworden, een door 
Netwerk ontwikkeld instrument waar wijkbewoners 
en professionals de informatie kunnen vinden op het 
gebied van preventie. 
Wie de app downloadt, kan op onderwerp en leeftijd 
de informatie vinden die hij of zij zoekt als het gaat 
om preventie. Om te voorkomen dat voor elk 
probleem een kostbare behandeling of hulpverlener 
wordt gezocht, kunnen mensen eerst zelf op zoek 
naar informatie. Wie daar geen baat bij heeft, kan 
altijd nog bij de hulpverlening terecht. Zo kunnen 
kinderen, die bijvoorbeeld lijden onder vechtscheidin-
gen, aan een buurtmaatje worden gekoppeld  
(in Buurtkameraadjes) in plaats van dure trajecten/
behandelingen te moeten volgen. In het verslagjaar 
is de preventiecheck met de samenwerkingspart-
ners ontwikkeld. De testfase zit in de afronding.  
De app is gekoppeld aan een website. 

Grote behoefte aan Buurtkameraadjes
In het nieuwe maatjesproject Buurtkameraadjes wor- 
den sociaal kwetsbare kinderen of tieners die te kam- 
pen hebben met persoonlijke kwesties of problemen 
thuis, gekoppeld aan werkende of studerende jon-
geren. Het maatje is niet veel ouder dan het kind of 
de tiener zelf. Hij of zij fungeert als een soort broer 
of zus met wie de tiener zich kan identificeren en 
problemen mee kan bespreken. Buurtkameraadjes 
is ontstaan uit de sociale wijkteams van 1.Hoorn, 
die in de praktijk leerden dat aan dergelijke maatjes 
een grote behoefte bestaat. Netwerk maakte het 
projectplan samen met de GGD.
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Vraag ’t je Buur(t)
Vraag ’t je Buur(t) wil de zelfredzaamheid en talenten  
van bewoners in buurten in Risdam-Noord, Grote 
Waal en Kersenboogerd vergroten en versterken. 
Zogenoemde buurtambassadeurs krijgen eerst een 
training en gaan daarna op huisbezoek. Zij gaan na 
wat zij van de buurt vinden, hoe de sociale gesteld-
heid is en of iemand hulp van buitenaf nodig heeft 
en welke talenten zij zelf in kunnen zetten. Per buurt 
wordt een talentenbank aangelegd om na te gaan 
wie aan wie gekoppeld kan worden. Bewoners 
kunnen ook geleid worden naar activiteiten of de 
hulpverlening.

Onvergetelijke ontmoetingen
Het project Onvergetelijke ontmoetingen is gericht 
op mensen met verschijnselen van (lichte) demen-
tie die gebruikmaken van de wijkcentra en andere 
accommodaties. Voor dit project zijn middelen 
aangevraagd om ervoor te zorgen dat de medewer-
kers weten hoe ze met (licht) dementerenden om 
moeten gaan. Er worden ook voorzieningen getrof-
fen om deze bezoekers beter van het activiteiten-
aanbod gebruik te laten maken en de betreffende 
mantelzorgers te voorzien van activiteiten waar zij 
behoefte aan hebben. Tevens wordt de omgeving 
van het wijkcentrum dementievriendelijk gemaakt. 
Het projectplan is opgesteld met instellingen voor 
ouderenzorg Omring en Geriant. 
Andere en eerder gestarte innovatieve projecten 
zijn gecontinueerd en/of worden uitgebreid.

Cheque voor De KinderCoalitie
De KinderCoalitie, waarin jongeren als mentor/rol-
model worden gekoppeld aan basisschoolkinderen 
die extra aandacht vergen, was genomineerd voor 
een Appeltje van Oranje met als thema Krachtige 

kinderen. Dat is een jaarlijkse prijs die het Oranje 
Fonds toekent aan bijzondere, innovatieve of succes-
volle projecten op het gebied van maatschappelijk 
welzijn en sociale cohesie. De KinderCoalitie heeft 
het Appeltje niet gewonnen maar ontving wel een  
cheque van 2500 euro.

Coaching voor scholieren
De scholierencoaching, waarmee in wijkcentrum  
De Zaagtand in Hoorn-Noord was begonnen, is 
wegens succes uitgebreid naar andere wijken. In dit 
maatjesproject biedt een volwassene ondersteuning 
aan kinderen uit de hogere groepen van de basis-
school en jongeren die net op de middelbare school 
zitten. Coaching voor scholieren is wegens succes 
ook elders in West-Friesland ingevoerd.

Laagdrempelige huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding is een laagdrempelige inloop 
die het jongerenwerk samen met het jeugdwerk 
aanbiedt. Tijdens een inloop kan een scholier in het 
wijkcentrum hulp krijgen van jongeren en stagiairs 
bij het maken van huiswerk.



VRIJWILLIGERS
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In Hoorn participeren veel mensen op vrijwillige 
basis in de samenleving. Stichting Netwerk maakt 
dankbaar gebruik van de grote en enthousiaste inzet 
van zo’n 900 vrijwilligers zonder wie het sociale en 
culturele leven in Hoorn zou verschralen. Ze laten bij 
herhaling zien dat zij de smeerolie van de samenle-
ving zijn. 

Kwaliteit en training
Om de vrijwilligers zo goed en efficiënt mogelijk hun 
werk te kunnen laten doen, verzorgen de beroeps-
krachten een training/intervisie. Om de vaste mede- 
werkers te ontlasten worden ervaren vrijwilligers 
getraind om ook zelf intervisie te geven, wat de 
beroepskrachten veel tijd en energie bespaart. Zo 
verzorgen vrijwilligers van het Huttendorp al work-
shops aan andere, nieuwe vrijwilligers. Bij Netwerk 
is een grote diversiteit aan vrijwilligers, van jong tot 
oud, van laag- tot hoogopgeleid, die afhankelijk van 
kwaliteit en/of behoefte kunnen worden ingezet.

Overal actief en inzetbaar
De vrijwilligers zijn in alle facetten van het werk 
actief, van het Huttendorp tot de maatjesprojecten 
en van de wijkinfopunten tot Manifesto. De praktijk 
wijst uit dat veel vrijwilligers die bijvoorbeeld in het 
Huttendorp de kinderen begeleiden, ook daarna  
actief blijven voor Netwerk. Zij kunnen afhankelijk 
van hun vaardigheden en kwaliteiten doorgaans 
bij een grote diversiteit aan activiteiten worden 
ingezet.
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PERSONEEL & ORGANISATIE

ORGANISATIE

Stichting Netwerk heeft in de organisatie gekozen 
voor een nieuwe manier van werken om nog beter in 
te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De verantwoor-
delijkheden zijn lager in de organisatie gelegd. Zo 
wordt er met resultaatgerichte werkteams gewerkt 
en sturen de coördinatoren de locatieteams aan. 
De sectoren worden aangestuurd door een sector 
coördinator. 

De werkteams
In het wijkwerk zijn verschillende werkteams geïntro-
duceerd die verdeeld zijn in thema’s:
* evenementen
* fondsen, projecten & communicatie
* coördinatoren 
* jongerenwerk
* jeugd
* 1.Hoorn. 

Signalen op straat
Door deze aanpak wordt er meer van onderaf gestuurd 
en zijn de beroepskrachten beter in staat om signaal- 
en vraaggericht te werken. Er kan sneller worden in- 
gespeeld op trends en ontwikkelingen: wat zijn de sig-
nalen ‘op straat’, wat zijn de wensen en behoeften van 
de wijkbewoners en hoe vertalen we die in diensten? 
Na een eerste evaluatie van deze nieuwe werkwijze zijn 
de puntjes op de i gezet. De herschikking begint haar 
vruchten af te werpen. De betrokkenen kunnen zich be- 
ter focussen en trekken samen nauwer op. Door deze 
kruisbestuiving en doordat de aanpak breed gedragen 
wordt, kan er effectiever en efficiënter worden gewerkt.

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 orga-
nisaties. 

In de verslagperiode zijn (fonds)bijdragen 
ontvangen van:

Oranje Fonds

Prins Bernhard Cultuurfonds 

Woningcorporatie Intermaris 

Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (NFPK) 

Leefbaarheidsfonds gemeente Hoorn 

SWVVO West-Friesland

FONDSWERVING
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PERSONEEL

Duurzame inzetbaarheid
Samen met de OR is een programma georgani-
seerd dat is gericht op het zich blijven ontwikkelen 
van medewerkers. Met behulp van een ESF en FCB 
subsidie zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld 
om twee loopbaangesprekken te volgen en twaalf 
workshops. De thema’s van de workshops waren: 
vakkennis en vaardigheden, werk/privé in balans, 
motivatie en betrokkenheid, gezondheid en vitaliteit. 
80% van de medewerkers heeft aan het programma 
meegedaan. 

Kwaliteitsontwikkeling
Netwerk is opnieuw positief beoordeeld en gecerti-
ficeerd. Het HKZ-keurmerk geldt tot 22 mei 2017. 
Om de kwaliteit in de toekomst te waarborgen, sluit 
Stichting Netwerk zich aan bij het nieuwe kwaliteit-
slabel van brancheorganisatie Sociaal Werk Neder-
land (SWN).

Werkoriëntatie
Een aantal inwoners van Hoorn was op verzoek van 
onder andere GGZ, UWV, WerkSaam of de ge-
meente voor langere of kortere tijd aan het werk bij 
Stichting Netwerk. Via WerkSaam konden wederom 
twee medewerkers aan de slag bij stadsspeeltuin 
De Speelhoorn.

Een populaire leerplek
Als onverminderd populaire opleidings- en stageplek 
liepen bij Netwerk in het schooljaar 2015/’16 vijfen-
zeventig studenten stage (twee minder dan in het 
jaar ervoor). In de eerste helft van het schooljaar 
2016/’17 stond de teller op vijfenzestig stagiairs 
(zesenzestig in 2015).  

Zo’n twintig scholieren voerden een maatschappelijke 
stage uit. Ook jongeren, die extra begeleiding nodig 
hebben, lopen dikwijls stage bij Netwerk.

Zomerzoen!
Ruim driehonderd medewerkers en vrijwilligers 
verzilverden hun zomerzoen, de jaarlijkse attentie 
waarmee Stichting Netwerk haar waardering voor 
hun inzet en betrokkenheid uitdrukt. Dit jaar kon de 
bon worden verzilverd voor een smoothie van vers 
fruit bij strandpaviljoen Oranje Buiten.



JAARCIJFERS

Balans per 31 december 2016 (bedragen in duizenden euro’s) 

ACTIVA Vaste activa 
 Inrichting   194
 Inventaris 164
 Automatisering 3 
  361

 Vlottende activa 
 Voorraden  21
 Debiteuren 94
 Belastingen 12 
 Overlopende activa  160
  287

 Liquide middelen 585

 TOTAAL ACTIVA 1.233

PASSIVA Eigen vermogen 
 Algemene reserves 447
 Bestemmingsreserves 0
  447 
 Voorzieningen 
 Voorzieningen personeel 180
 Overige voorzieningen 31
  211 
 Nog te besteden subsidies/fondsen 
 Gemeente Hoorn 30
 Fondsen 17
  47

 Kortlopende schulden 
 Crediteuren 136
 Belastingen en premies sociale verzekering 263
 Overlopende passiva 129     
  528

 TOTAAL PASSIVA 1.233

26 27

Peuterwerk, VVE en
opvoedingsondersteuning
peuterspeelzalen 2.600
VVE 1.760
opvoedingsondersteuning 56

Peuterspeelzalen:
11 peuterspeelzalen regulier 32,5
6 peuterspeelzalen VVE  11,5

1 peuterspeelzaal driesprong  1

* Peildatum 1 november 2016

Jeugd, Jongeren & Wijkwerk
jeugdwerk 110
jongerenwerk 132 
volwassenenwerk 199

aantal 
activiteiten

aantal dagdelen/
activiteiten

Beheer
verhuur 7.227

aantal 
dagdelen

AANTALLEN

aantal 
groepen *

productgroep
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JAARCIJFERS

LASTEN
 

BATEN 

Personele kosten

Activiteiten

Huisvestingskosten

Organisatiekosten 

Afschrijvingskosten

Resultaat (positief)

Activiteiten

Huuropbrengsten

Horeca

Budgetsubsidie

Huisvestingssubsidies

Overige subsidies gemeente Hoorn

Subsidies Rijk

Subsidie Tender

Subsidies overige gemeenten en fondsen 

Overige opbrengsten

JAARCIJFERS

Staat van baten en lasten over 2016 (bedragen in duizenden euro’s)

LASTEN Personele kosten 4.360

 Activiteiten 411 

 Huisvestingskosten 1.151

 Organisatiekosten 334   

 Afschrijvingskosten 87

 Resultaat (positief) 8

 TOTAAL LASTEN 6.351

BATEN Activiteiten 514

 Huuropbrengsten 209

 Horeca 180

 Subsidies

 Budgetsubsidie 3.290

 Huisvestingssubsidies 484

 Overige subsidies gemeente Hoorn 570 

 Subsidies Rijk 930

 Subsidies Tender 90

 Subsidies overige gemeenten en fondsen  74

 Overige opbrengsten 10

  5.488

 TOTAAL BATEN 6.351
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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@infacilities.nl

NAMEN EN ADRESSEN LOCATIES
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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
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