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De bestrijding van armoede en eenzaamheid zijn 
nog altijd speerpunten. Zo wordt onder andere door 
samen (gezond en betaalbaar) te eten de verbinding 
tussen inwoners gestimuleerd. En zijn er belevings-
uitjes georganiseerd voor kinderen van ouders die 
weinig financiële armslag hebben of om andere 
redenen niet in staat zijn om erop uit te gaan. Ook de 
stadsspeeltuin maakt bijvoorbeeld een kinderfeestje 
geven voor ieder kind mogelijk. 

De samenwerking met onder andere het onderwijs, 
kinderopvang en 1.Hoorn is verder vormgegeven. 
Zo sluiten we met ons peuter- en kinderwerk aan bij 
Integrale kindcentra (IKC’s) en zijn ook onze jongeren-
werkers steeds meer op de scholen te vinden. Het 
jongerenwerk speelt in samenwerking met de veilig-
heidspartners ook een belangrijke rol in het voorko-
men of verminderen van criminaliteit onder jongeren.

De ondersteuning van jonge mama’s bleek ook in 
2018 hard nodig. Daar waar het sociale netwerk van 

Verbinden, versterken, voorkomen
Stichting Netwerk draagt vanuit haar missie bij aan 
de stad die Hoorn wil zijn en de daarbij behorende 
ambities; een sociale, gastvrije en veilige stad. Wij 
verbinden mensen, versterken eigen kracht en 
voorkomen dat kleine problemen groot worden. 

Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere 
organisaties bouwen wij aan een leefbare en veilige 
stad met gelijke kansen voor iedereen. Met de 
inzet van onze deskundige en betrokken medewer-
kers kunnen inwoners, jong en oud, hun talenten 
ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en 
meedoen in de samenleving. Hierbij hebben wij 
extra aandacht voor degenen die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken.
Door onze wijkcentra, peuterspeelscholen, pop- 
podium Manifesto en de stadsspeeltuin staan we 
dicht bij de Hoornse inwoners.
Wij zijn een dynamische organisatie die weet wat 
er leeft en ondersteuning biedt daar waar nodig.

Met onze vernieuwde kernboodschap willen we laten 
zien wat we doen en voor wie we er zijn. Dagelijks 
zetten wij ons in om het welzijn van de Hoornse in-
woners te verbeteren. In dit jaarverslag beschrijven 
we een aantal activiteiten die hebben plaatsgevon-
den met en voor de inwoners van Hoorn, met behulp 
van onze vele vrijwilligers en diverse samenwerkings-
partners. 

De sociaal (pedagogisch) werkers en buurtmoeders 
bevinden zich in de wortels van de wijken, zij weten 
wat er speelt, wat de behoeften zijn van de inwoners 
en zetten daarop in met diverse activiteiten en 
acties. We besteden veel aandacht aan het werven, 
begeleiden, trainen en waarderen van onze vrijwilli-
gers, wiens inzet onmisbaar is. Een belangrijke taak 
van alle sociaal werkers is het stimuleren van buurt-
en bewonersinitiatieven. Doordat wijkbewoners zelf 
het voortouw namen, soms ondersteund door de 
kinderwerkers, kon bijvoorbeeld in dit verslagjaar in 
alle wijken de buitenspeeldag plaatsvinden. 
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de jonge (aanstaande) moeder onvoldoende steun kon 
bieden en/of een veilige leefomgeving heeft Stichting 
Netwerk laagdrempelige ondersteuning geboden. 
Zowel ambulant als in één van onze Mamahuizen. 

Het pop- en cultuurpodium Manifesto heeft ook haar 
prestaties behaald. Al geruime tijd blijkt dat het 
podium te klein is om grotere acts te trekken en dat 
er meer behoefte is aan oefenruimtes voor opkomend 
talent. In samenwerking met de gemeente zal er in 
2019 onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de 
mogelijke toekomst van Manifesto.
 
In het jaar 2019 werken we samen met onze ge-
meentelijke partner toe naar een periode van nieuwe 
afspraken waarbij gezamenlijke ambities en opgaven 
in de stad centraal zullen staan.

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

VOORWOORD



PEUTERWERK & OPVOEDINGSONDERSTEUNING
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Van peuterspeelzaal naar 
peuterspeelschool
De peuterspeelzalen heten sinds 1 september 2018 
officieel peuterspeelscholen. Met de naamsverande-
ring wordt benadrukt dat de kinderen spelenderwijs 
worden voorbereid op de basisschool. De peuter-
speelschool is echter niet schools. Het gaat om 
spelenderwijs leren. De Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) voor doelgroepkinderen (met een 
VVE-indicatie) was al een voorschool. Omdat nu alle 
locaties VVE kunnen aanbieden en de reguliere kinde-
ren en doelgroepkinderen samen in de groep zitten, 
zijn alle groepen ‘voorscholen’ geworden. 

De naam peuterspeelscholen 
past beter bij het werk dat onze 

leidsters al jarenlang in alle 
wijken van de stad uitoefenen: 
peuters op een speelse manier 

voorbereiden op de basisschool. 
Annemiek Nauta, sectormanager Peuterwerk & Opvoedingsondersteuning 

Veranderingen en uitdagingen
In 2018 is er veel veranderd in het peuterwerk 
van Stichting Netwerk. Op 1 januari kreeg de Wet 
Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk 
haar beslag. Hierdoor vallen de peuterspeelscholen 
van Netwerk voortaan onder de wet Innovatie en 
Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK). Zowel voor de or-
ganisatie en haar medewerkers als voor ouders was 
en is deze nieuwe situatie soms nog wennen. 
Zo vragen ouders die daarvoor in aanmerking komen, 
net als in de kinderopvang, voor de peuterspeelschool 
kinderopvangtoeslag aan. Ouders die niet onder deze 
regeling vallen worden door de gemeente tegemoet 

gekomen in de kosten. De subsidie voor VVE is 
onveranderd gebleven. Sommige ouders hebben 
moeite met deze administratieve verandering en 
hebben ondersteuning nodig. Netwerk biedt deze 
ondersteuning aan maar ziet hierbij een risico dat 
juist ouders van kinderen die veel baat hebben bij 
de peuterspeelschool afhaken of uit beeld raken. 
Dit is een ontwikkeling die ook landelijk speelt.

Het peuterwerk moet zich meer als voorheen laten 
zien en horen, dat wordt onder andere gedaan met 
de inzet van een knuffelmascotte Zuki. Zuki is 
herkenbaar voor de peuters en als logo overal in 
en buiten de peuterspeelschool terug te vinden. 
Ook zijn er theatervoorstellingen met Zuki en zijn 
vriendinnetje Pinq. 
 

Zuki beleeft bijzondere 
avonturen die kinderen 

aanspreken en hun spel en 
fantasie bevorderen. Zuki en de 

leidsters leren de peuters hoe 
ze (via het zebrapad) veilig de 
oversteek kunnen maken naar 

de basisschool.
Lioné Stam, wijkleidster



Kwaliteit
De Wet IKK brengt ook nieuwe en verscherpte 
kwaliteitseisen met zich mee. Voorheen werden 
alleen de doelgroepkinderen kindgericht gevolgd, nu 
geldt dat voor alle kinderen. De GGD controleerde 
de peuterspeelscholen op onder andere veiligheid, 
pedagogisch klimaat, leidster-kindratio en de infor-
matieoverdracht naar ouders. De resultaten waren 
als vanouds over de hele linie goed.

De leidsters houden ons 
goed op de hoogte van de

 ontwikkelingen van ons kind 
en geven informatie over wat
ze allemaal hebben gedaan 

en nog gaan doen! 
Reactie van een ouder uit het behoefteonderzoek, december 2018

Samenwerking onderwijs,
kinderopvang en IKC 
Ook het peuterwerk is nauw betrokken bij de ontwik-
keling van integrale kindcentra (IKC) in Hoorn. De 
samenwerking met het basisonderwijs en stichting 
kinderopvang Hoorn (SKH) is verder geïntensiveerd. 
Vooruitlopend op de opening in 2020 is hard gewerkt 
om IKC De Kreek in Bangert en Oosterpolder samen 
vorm te gaan geven. Ook in andere wijken en diverse 
scholen begint de IKC ontwikkeling steeds meer vorm 
te krijgen. De gedachte hierachter is dat Netwerk, 
als samenwerkende organisatie, het als haar op- 
dracht ziet om kinderen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de wereld van morgen. Hen de bagage 
meegeven voor een zo gelukkig en succesvol moge-
lijk leven. Die ambitie verbinden de partners, samen 
komen we tot betere resultaten dan ieder voor zich. 

Een leuk voorbeeld van afstemming van program-
ma’s, thema’s en initiatieven om voor de kinderen 
‘één wereld’ te scheppen is de voorleesactie van 
basisschoolkinderen tijdens de Nationale Voorlees-
dagen bij de peuters. 

De leidsters zijn superlief 
en doen zoveel leuke en
 leerzame dingen met de 

kinderen. 
Ze zijn erg op de kinderen 

gericht en geven hen 
een welkom gevoel.

Reactie van een ouder uit het behoefteonderzoek, december 2018 

Blik vooruit
In 2020 gaan de doelgroepkinderen de peuterspeel-
school overigens een dagdeel langer bezoeken.  
Ze krijgen van Rijkswege dan vier uur extra om de 
taal naar het gewenste niveau te brengen.

6 7
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WIJKWERK JEUGD zelf te ondernemen. Gezinnen die onder de armoede- 
grens leven, ouders met een heel laag inkomen en/
of een uitkering, waardoor ze hun kinderen veel 
moeten ontzeggen. Leuke uitstapjes vallen dan als 
eerste af. Een voorbeeld. Een van de kinderwerkers 
is bij zo’n belevingsuitje met een groep kinderen 
naar het strand gegaan. Deze kinderen hadden nooit 
eerder een strand gezien. Het betreft dan vaak 
ouders die erg op de wijk, op hun buurt gericht zijn 
en zich niet of nauwelijks daarbuiten bewegen. 

Nu kan ik maandag 
op school ook vertellen 

dat ik iets leuks 
heb gedaan.

Tim over het uitje met de kinderwerkers naar het belevenissenbos in Lelystad 

Zwemmen/sporten met de strippenkaart
De gratis sport- en cultuurstrippenkaart kan voor 
die kinderen soelaas bieden. Sommige ouders geven 
de voorkeur om de kaart in te zetten voor zwemles-
sen, of activiteiten in het wijkcentrum, ook al zijn die 
(financieel) laagdrempelig. 
Het is overigens niet zo dat wanneer je als ouder net  
boven de vastgestelde inkomensgrens leeft en geen 
recht hebt op de kaart, je per definitie meer te 
besteden hebt. 

Week tegen pesten
Het kinderwerk ondersteunde scholen in de week  
tegen pesten, die in het teken van vertrouwen stond: 
leerlingen moeten weten dat ze de leerkracht om 
steun en hulp kunnen vragen. In de week tegen pes-
ten, in september, deden er ongeveer zevenhonderd 
kinderen, verdeeld over zo’n veertig klassen van ver- 
schillende scholen in Hoorn, mee aan allerhande acti- 
viteiten om het onderwerp bespreekbaar te maken. 

Accent op armoedebestrijding
Het kinderwerk, dat presteerde zoals gewenst, valt 
in twee delen uiteen die elkaar tegelijk overlappen: 
het wijkgebonden werk en de activiteiten of evene- 
menten die worden opgezet aan de hand van de ont- 
wikkelingen die er zijn in Hoorn. Daarmee wordt inge- 
speeld op actuele ontwikkelingen in de samenleving. 
De accenten liggen in het activeren en creëren van 
talentontwikkeling en op armoedebestrijding. 

Een organisatie brede aanpak
Het bestrijden van armoede en de groeiende kloof 
tussen rijk en arm is niet alleen een speerpunt bij 
het kinderwerk. Netwerk is organisatie breed bezig 
om dit probleem aan te pakken. In verschillende 
wijken is dit één van de speerpunten. En daarbij 
wordt niet alleen naar de kinderen gekeken, ook 
naar de ouders, om het probleem bij de basis en in 
zijn totaliteit aan te pakken. Activiteiten die alleen 
zijn gericht op de kinderen zijn niet afdoende zolang 
de thuissituatie niet verandert. 

Kinderen en armoede
Het kinderwerk richt zich met name op de kinderen 
die om financiële redenen niet mee kunnen doen 
aan bepaalde activiteiten waar ze wel behoefte aan 
hebben. Het gaat om kinderen die niet altijd even 
gemakkelijk te bereiken zijn. Het kinderwerk houdt 
daartoe onder andere contact met de kinderkleding- 
bank en de Intern Begeleiders (IB-ers) van de scholen. 

Belevingsuitjes voor kwetsbare groep
Speciaal voor deze kwetsbare doelgroep zijn onder 
andere belevingsuitjes opgezet. Ze zijn bestemd 
voor kinderen van ouders die weinig financiële arm-
slag hebben of van ouders die de mogelijkheid niet 
hebben om deze uitjes, om wat voor reden dan ook, 



Integraal Kind Centrum
Het kinderwerk is nauw betrokken bij de ontwikkeling 
en voortgang van de Integrale Kindcentra (IKC’s), 
een brede voorziening waar kinderen van nul tot en 
met twaalf jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
De realisatie van een IKC moet gaandeweg vorm 
krijgen, zodat alle betrokkenen (onderwijs, kinderop-
vang, peuter- en welzijnswerk, gemeente) zich erin 
kunnen vinden. 
De IKC’s vragen om een gezamenlijke pedagogische 
visie en kunnen verschillen naar gelang de behoefte 
van de kinderen in die wijk. Het IKC De Kreek in de 
jonge wijk Bangert en Oosterpolder wordt nu gere-
aliseerd. In De Ceder in de Kersenboogerd is het 
proces gaande. De Mariaschool in de binnenstad en 
de Brede School Risdam-Zuid treffen ook voorberei-
dingen. 

Buurt actief op Buitenspeeldag
Voor de Buitenspeeldag probeert het kinderwerk 
vooral ook bewoners te activeren. En dat lukt 
steeds beter. In de ene buurt zijn het vooral wijk-
bewoners die het voortouw nemen, in de andere 
zijn het de kinderen zelf die nauw bij de organisatie 
worden betrokken, daarbij ondersteund door de kin-
derwerkers. In alle wijken werden buitenspeeldagen 
gehouden. Deze actieve bewoners willen iets voor 
hun wijk doen. Ze hebben al dan niet zelf kinderen en 
vinden dat kinderen meer op straat moeten spelen 
of vinden dat daar in hun buurt te weinig ruimte en 
gelegenheid voor is. Het kinderwerk zorgt dat er 
een veilige plek is, een straat of plein wordt afgezet, 
zodat de jeugd veilig kan spelen.

Kinderplein op Stadsfeesten
Het Kinderplein is als vanouds de trekpleister op  
de Stadsfeesten waar de jeugd zijn kunsten kan 

vertonen. Jarenlang was dit podiumprogramma 
een constante. Daarmee sprong het kinderwerk in 
een gat om met een aansprekend en gevarieerd 
programma ervoor te zorgen dat ook kinderen 
en tieners zich op de drukbezochte Stadsfeesten 
konden profileren. Vanaf 2019 worden prioriteiten 
elders gelegd. 

Eénouderweekend
Drie kinderwerkers gingen mee met het éénouder- 
weekend op Texel. Dit weekend is bedoeld om an-
dere ouders te ontmoeten, de ouder van de zorg te 
ontlasten en een onbekommerd weekend te bezor-
gen, terwijl er voor de kinderen van alles te doen is. 
Ook werd er tijd vrij gemaakt om iets leuks met het 
eigen gezin te doen.

Stadsspeeltuin De Speelhoorn 
De stadsspeeltuin heeft een metamorfose onder-
gaan; het terras is onder handen genomen en de 
kiosk heeft ook de nodige aanpassingen ondergaan. 
Ook zijn er meer water- en zandtafels bij gekomen 
en nieuwe kinderspeeltjes gekocht. 

Cultuurweek
De Cultuurweek is bedoeld voor kinderen vanaf 6 
jaar waarbij voor zowel scholen als individuen allerlei 
activiteiten gratis worden aangeboden. De Cultuur-
week is onderdeel van sport & cultuur Hoorn waar 
de sportpas van de gemeente aan is gekoppeld. 
Kinderen hebben deelgenomen aan bijvoorbeeld 
theaterdans, posters maken en hiphop. Ook konden 
de kinderen kiezen voor een rondleiding door de bio-
scoop (Vue) en het beklimmen van de Grote Kerk.
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Vrijwel elk kind krijgt met pesten te maken.  
Als het niet zelf wordt gepest, is het daar wel 
getuige van of doet het er zelf aan mee. De dialoog 
werd aangegaan en kinderen gingen er onderling 
over in gesprek. Er werd creatief omgegaan met het 
onderwerp door er onder meer posters en een rap 
over te maken. Het accent lag op bewustwording 
van het probleem: waarom pest je of waarom word 
je gepest. 

Voorlichting over verleidingen
Het kinderwerk is in samenwerking met het jonge-
renwerk (met de voorbereidingen) begonnen met 
het geven van voorlichting aan basisschoolkinderen 
om beter te kunnen omgaan met de verleidingen 
waaraan ze blootstaan. In een snel veranderende, 
digitale samenleving, moet je daar volgens het 
kinderwerk al in groep zeven en acht mee begin-
nen. Zij staan op steeds jongere leeftijd, mede door 
gebruik van smartphones en sociale media, bloot 
aan verleidingen maar ook aan zware groepsdruk. 
Om de kinderen op de gevaren daarvan te wijzen is 
goede voorlichting nodig. 

Het Huttendorp jubileert
Het Huttendorp blijft immens populair. Opnieuw 
deden er een record aantal kinderen mee: 950. 
Deze overschrijding van het afgesproken maximum-
aantal van 850 was te wijten aan een mankement in 
het aanmeldingssysteem. Daardoor konden kinderen 
zich blijven inschrijven terwijl het maximum aantal al 
bereikt was. Om teveel teleurstellingen te voorko-
men, is de grens voor één keer op 950 gesteld. 
Hierbij werd er ook meer inzet gevraagd van de vrij-
willigers. Het Huttendorp, dat in 2019 zijn vijftiende 
jaar ingaat, heeft veel sponsors, waaronder Oranje 
Buiten als hoofdsponsor. 
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WIJKWERK JONGEREN Structurele rol in voortgezet onderwijs
Een opvallende ontwikkeling is dat het jongerenwerk, 
dat aan de prestatieafspraken heeft voldaan, nu 
structureel een rol speelt in het voortgezet onderwijs. 
Daarbij wordt de methodiek gebruikt die het jongeren-
werk ook in het ambulant werk toepast: vertrouwen, 
signaleren en inventariseren van wensen en behoeften.

Schoolsysteem versus leefwereld
Jongerenwerkers zijn onder de vlag van 1.Hoorn  
structureel aanwezig op de scholen voor vmbo en spe-
ciaal onderwijs om bij te dragen aan het welzijn van de 
jongeren binnen de school. Hierbij wordt nauw en goed 
samengewerkt met de school en andere betrokkenen 
onder de vlag van 1.Hoorn. Er kan op deze manier ook 
directer worden gereageerd op incidenten in de stad 
of buiten school. Zowel bij de scholen als de betrok-
kenen wordt deze aanpak als zeer positief ervaren. 
De jongerenwerker is als aanspreekpunt vertrouwd en 
bekend van school maar ook van de straat. Er wordt 
langs deze weg een brug geslagen tussen het school-
systeem en de leefwereld van de jongeren.

Het blijft maatwerk
Per school is maatwerk nodig, ook qua inzet. De ene 
school heeft baat bij structurele aanwezigheid in de 
pauze, de andere school, veelal de kleinschaligere 
scholen, hebben meer baat bij een individueel ge-
richte aanpak. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval 
bij oudergesprekken die moeilijk op gang komen of bij 
jongeren die zorgwekkend gedrag vertonen. Dan is de 
jongerenwerker op aanvraag of oproepbasis betrokken 
bij de school.

Methode werpt vruchten af
Dat deze preventieve manier van werken vruchten 
afwerpt is te zien in het Tabor College d’Ampte, een 

school voor voortgezet onderwijs voor mavo en vmbo, 
waar met deze methode is begonnen. De betrokkenen 
kennen elkaar goed en weten wat ze aan elkaar hebben. 
Ook de scholieren weten dat er standaard een jongeren- 
werker binnen handbereik is. 
Een uitvloeisel daarvan zijn de workshops die na 
schooltijd zijn gestart, zoals rapworkshops en gitaar-
les, met als tastbaar resultaat een videoclip. In deze 
wisselwerking zien de leerlingen dat de school zich 
interesseert in hun leefwereld en dit ook faciliteert, en 
dat de jongerenwerker hen wijst op de mogelijkheden 
die de school nog meer biedt.

Het is hun persoonlijke verhaal 
over waar zij doorheen gaan 
in hun leven. Vaak gaan ze 

in hun eentje door een wereld 
waar niemand ze hoort.

We bouwen een brug naar 
de zorg vanuit een creatieve 

hoek. Met deze pakkende 
rapworkshop wordt een gooi 

gedaan naar maximale 
bewustwording bij jongeren 

over het effect van keuzes 
en gedrag. 

Als je doorzet en je af en toe
kwetsbaar op durft te stellen 

is alles mogelijk.
Jerrol Lashley, jongerenwerker van Stichting Netwerk over de rapworkshop

De clip ‘Niemand weet hoe ik me voel’ is te vinden op het YouTube kanaal van 
Stichting Netwerk.



Top X met overlastjongeren
Sinds september is het jongerenwerk onder de vlag 
van 1.Hoorn betrokken bij de aanpak van de Top 
X, een lijst met jeugdige overlastveroorzakers. De 
initiatiefnemer hiervan is het team veiligheid van de 
gemeente dat zich richt op risicojongeren. De Top 
X-lijst, samengesteld door de veiligheidspartners, is 
van tweeërlei aard. De ene lijst bestaat uit jonge-
ren, veelal meerderjarig, die al zijn afgegleden en 
met wie het jongerenwerk geen bemoeienis heeft. 
Op de andere lijst staan risicojongeren onder de 
achttien bij wie een interventie vanuit zorg en welzijn 
wenselijk is. 
Binnen het jongerenwerk is meer ruimte gecreëerd 
om aan deze aanpak bij te dragen. Overigens is 
deze rol van jongerenwerk niet nieuw waardoor we 
eerder opgedane kennis en ervaring kunnen mee-
nemen in deze aanpak.

Overlast en hanggroepen
Het jongerenwerk intervenieert in hanggroepen. In 
elke wijk zijn wel 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. Wat 
overlast betreft springt de ene keer de wijk  
Kersenboogerd eruit (waar het in 2018 nu en dan 
piekte), de andere keer laat de Risdam of de Grote 
Waal een toename zien. Op de eerdergenoemde 
Top X-lijst staan ook jongeren die deel uitmaken  
van hanggroepen. 

Goed samenspel
Een positieve ontwikkeling is dat de veiligheidspart-
ners en het jongerenwerk als preventieve partner 

elkaar steeds beter weten te vinden. Er is ook 
voldoende ruimte om op de samenwerking te 
reflecteren: hoe vullen we elkaar aan, wat zijn de 
kaders waarbinnen we kunnen werken, wat kunnen  
we van elkaar verwachten, hoe en waar kan het 
beter. Hiervoor is een richtlijn informatiedeling 
opgesteld. 

Bemiddeling bij nieuwkomers
Een van de jongerenwerkers is weer structureel 
ingezet binnen het Horizon College. Deze Arabisch 
sprekende medewerker zoekt nieuwkomers op 
en begeleidt ze om te voorkomen dat ze (langer) 
school verzuimen. De aanpak werkt goed en wordt 
in 2019 uitgebreid.

De pijlers van Tweestrijd
In samenwerking met stichting Tweestrijd, die  
suïcidale gedachten onder jongeren wil terugdrin-
gen, richt het jongerenwerk zich op drie pijlers; 
verbinden, versterken, voorkomen.
Tweestrijd, dat drijft op vrijwilligers, wil bewust-
wording en een veilige omgeving creëren waarin 
scholieren hun problemen bespreekbaar kunnen 
maken. In het verlengde daarvan is het van belang 
dat duidelijk is waar het werk van de vrijwilliger 
ophoudt en die van de professional van 1.Hoorn 
begint. 
Tweestrijd is intussen op veel scholen actief om via 
bijeenkomsten, gastlessen en trainingen jongeren 
te informeren en aan te sporen om over hun pro-
blemen te praten. 
De activiteiten worden gewaardeerd door jongeren 
en scholen die steeds meer belangstelling tonen. 
Binnen de beschikbare tijd kan Tweestrijd nog niet 
aan alle wensen van scholen tegemoet komen. 
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Inlopen voor jongeren
De inlopen voor jongeren veranderen inhoudelijk van 
vorm. Voorheen waren er structureel vijf inlopen in 
de vier grote wijken die inhoudelijk en op het gebied 
van ontmoeting en recreatie op elkaar leken. Nu 
wordt er steeds vaker een thema aan een inloop 
verbonden, afhankelijk van de vraag en de wensen 
van de aanwezige (sub)groepen. 
Er zijn inlopen voor meiden, tieners, voor sport, 
muziek etcetera. In deze inlopen is een vorm van 
talentontwikkeling geïntegreerd. Zo is in navolging 
van de muziekinloop in wijkcentrum Kersenboogerd 

en in het jongerencentrum in de Risdam een studio 
ingericht waar jongeren muziek kunnen maken en 
een clip opnemen.

Een sturende rol 
Het jongerenwerk heeft een sturende rol in de inlo-
pen die gericht zijn op recreatie en ontmoeting. Het 
blijft maatwerk: welke vraag ligt er in de wijk? 
Als dit dans, rap, kickboksen of weerbaarheid is 
en die inloop slaat aan in de ene wijk, dan kan die 
eventueel ook in een andere wijk worden gestart. 
Het aantal deelnemers is wisselend. Vaak doen 
dezelfde groepen jongeren mee. Op piekavonden kan 
dat dertig tot veertig bezoekers zijn.

Samenwerking met het kinderwerk
Voor een vloeiende overgang van basisschool naar 
het voortgezet onderwijs zijn in het verslagjaar de 
banden tussen het kinderwerk en het jongerenwerk 
aangehaald. Dat heeft onder meer geleid tot het 
geslaagde Project X (zie Projecten & Innovaties), 
als onderdeel van de activiteiten in de week tegen 
pesten. 
Het project was ook in organisatorisch verband  
geslaagd. Het doel is om de samenwerking een 
structureel karakter te geven. Zo gaan kinderwer-
kers en jongerenwerkers gezamenlijk in de boven-
bouw van de basisschool voorlichting geven om  
de kinderen optimaal voor te bereiden op de over-
gang naar de middelbare school. Het jongerenwerk 
verzorgt op het voortgezet onderwijs al workshops 
op aanvraag en naar behoefte, onder meer over 
sociale media, sexting en (on)wenselijk gedrag. 

Fake loverboys
Hoe slordig en goedgelovig sommige tieners met 
hun gegevens omspringen, bleek bij een geënsce-
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Coaching voor scholieren
De vraag naar huiswerkcoaches blijft stijgen. Steeds 
meer scholen ontdekken de meerwaarde van deze 
huiswerkbegeleiding, waarbij kinderen uit de boven-
bouw van de basisschool en jongeren uit het voort-
gezet 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 coa-
ching is bedoeld om schooluitval te voorkomen en 
het gewenste schoolniveau te halen.

neerde actie op de Hoornse kermis. Gecoördineerd 
door het team veiligheid en met behulp van 1.Hoorn 
en jongerenwerkers, kropen acteurs in de huid van 
loverboys. Op de kermis benaderden ze jonge meis-
jes. Het overgrote deel van hen liet zich gemakkelijk 
inpalmen en gaf achteloos persoonlijke gegevens af. 
Na afloop is er met de betrokkenen uitvoerig over 
nagepraat, mede om de meisjes bewust te maken 
van de eventuele gevolgen. Dergelijke signalen 
vertaalt Netwerk naar activiteiten, bedoeld om de 
meiden goed te informeren en weerbaarder en as-
sertiever te maken.

Wipe Out aan het Schelpenstrand
De vaste, jaarlijkse en drukbezochte evenementen 
als de Dance Battle en voetbaltoernooien staan in 
het teken van ontmoeting en ontspanning. Nieuw 
deze zomer was de geslaagde Wipe Out voor 
jongeren vanaf twaalf jaar. Aan het Schelpenstrand 
konden zij zich wagen aan een bijna honderd meter 
lange stormbaan en zeephellingen. 
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Jong en oud wordt bediend
De activiteiten in Manifesto, dat ruimschoots voldoet 
aan de prestatieafspraken tussen de gemeente Hoorn 
en Stichting Netwerk, zijn heel divers. Het Hoornse 
pop- en cultuurpodium met regionale uitstraling trekt 
jaarlijks circa tienduizend bezoekers, bedient jong en 
oud, doet aan educatie, ontspanning en talentontwik-
keling, en volgt de ontwikkelingen in jeugdcultuur en 
popmuziek op de voet. De beroepskrachten (2,5 fte) 
worden bijgestaan door meer dan vijftig betrokken 
vrijwilligers.

Een divers programma
Jaarlijks spelen er in Manifesto, dat als kernpodium  
is aangesloten bij de brancheorganisatie VNPF  
(Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals), meer 
dan zeshonderd artiesten of muzikanten, zowel op 
professionele als amateurbasis. Daarbij wordt met 
nadruk gelet op regionaal en lokaal talent. 
In het centrum oefenen popkoren en Manifesto orga-
niseert met het jongerenwerk en het kinderwerk van 
Netwerk en met middelbare scholen uiteenlopende 
activiteiten. Een van de hoogtepunten in de samen-
werking tussen Manifesto en het jongerenwerk is de 
jaarlijkse Dance Battle. Daarin zorgen aansprekende 
juryleden, bekend uit de dansscene, voor de muziek 
en presentatie en laten zowel jonge als wat oudere 
danstalenten zien wat ze in huis hebben. 
Het cultuurcentrum werkt verder samen met onder 
andere de kinderkledingbank, De Eenhoorn (theater-
voorstellingen voor en door mensen met een ver-
standelijk beperking), de Stichting Stadsfeesten en 
Schouwburg het Park.

Frisfeesten voor de jeugd
Van de frisfeesten in Manifesto slaan vooral die voor 
de jeugd van tien tot veertien jaar bijzonder aan. Rond 
de tweehonderd kinderen bezoeken zo’n frisfeest, dat 

bewijst dat je ook zonder alcohol een leuk avondje uit 
kunt hebben. De andere frisfeesten zijn gericht op 
tieners, een leeftijdsgroep die door de ‘experimentele 
fase’ waarin ze verkeren minder gemakkelijk te 
bereiken zijn. In Manifesto kunnen de tieners ook hun 
partijtje vieren, waarbij ze desgewenst de hele klas 
kunnen uitnodigen.

Scenario’s voor de toekomst
De prestatieafspraken die Stichting Netwerk heeft met 
de gemeente zijn door Manifesto ook in 2018 ruim-
schoots behaald. Ondanks het behalen van de presta-
tieafspraken, vindt er al jarenlang een dialoog plaats 
over de toekomst van Manifesto. Stichting Netwerk 
heeft in 2018, mede op verzoek van de gemeente, een 
notitie geschreven met daarin verschillende scenario’s 
voor de toekomst. Voorafgaand (en toegevoegd) aan 
deze notitie heeft Netwerk een aantal vragen over  
Manifesto voorgelegd aan de Hoornse inwoners. Deze 
notitie heeft geleid tot een gezamenlijk besluit van de 
gemeente Hoorn en Stichting Netwerk om in 2019 
een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. In dit 
onderzoek komt de centrale vraag aan de orde hoe wij 
het popklimaat van Hoorn nog beter kunnen faciliteren. 
Manifesto, dat reikhalzend naar dit advies uitkijkt, viert 
in 2019 zijn twintigjarig jubileum. 

Werken bij Manifesto is 
uitdagend en gevarieerd. Je komt 

in contact met verschillende 
bekende en minder bekende 

muzikanten. Ook het ontdekken 
en begeleiden van nieuw talent 

is en blijft altijd bijzonder.
Harry Gonggrijp, coördinator Manifesto

MANIFESTO



20 21

WIJKWERK VOLWASSENEN

Het wijkwerk verbindt, versterkt, voorkomt
Het wijkwerk, dat volgens afspraak heeft gepres-
teerd, is nauw verbonden met de wijkbewoners. 
Het houdt (met name van de kwetsbare groepen) 
de mensen in het oog die het niet vanzelfsprekend 
op eigen kracht redden. De wijkwerkers weten wat er 

Het wijkwerk in Kersenboogerd en Grote Waal 
hebben armoede als speerpunt in hun gehele activi-
teitenaanbod opgenomen. Daarbij proberen ze ook 
nieuwkomers te betrekken. 

Verschuiving van het werk
Het werk in het sociaal domein is gaandeweg ver-
anderd. De samenleving is ook diverser geworden. 
Was het werk eerst vooral gericht op het aanbieden 
van activiteiten voor de bewoners in de wijk, meer 
en meer wordt nu vraag- en oplossingsgericht 
gewerkt en/of wordt actie ondernomen om een 
maatschappelijk probleem te voorkomen. Daarbij 
wordt voor zover mogelijk een beroep gedaan op 
de eigen kracht, zelfredzaamheid en de eigen 
verantwoordelijkheid van de bewoners.

Een veranderende vraag
De veranderende vraag maakt het werk ook zwaar-
der en specifieker. In het maatjeswerk, waarin een 
vrijwilliger gekoppeld is aan een wijkbewoner die 
een steuntje in de rug nodig heeft, zijn de wensen 
bijvoorbeeld meer op hulpverlening gericht. De 
werkers moeten nog meer en gerichter inspelen 
op de signalen die ze uit de wijk krijgen. Als er veel 
specifieke signalen zijn, kan dat worden omgezet in 
een groepsaanbod.

Grote vraag naar maatjes
De vraag naar maatjes blijft groot, of dat nu taal-
maatjes, buurmaatjes, planmaatjes, budgetmaatjes 
of scholierencoaches zijn. In het oog springt de stij-
gende vraag naar maatjes voor nieuwkomers, voor 
mensen die eenzaam zijn, een spelletje willen doen 
of samen willen winkelen. Daarin kunnen de werkers 
voorzien. 

speelt en passen daar hun acties en activiteiten op 
aan om te verbinden, te versterken en te voorkomen.  
Ze leggen accenten op grond van de wensen en 
behoeften van de wijkbewoners, met als actuele 
speerpunten de toenemende eenzaamheid en  
armoedebestrijding.

Eenzaamheid als speerpunt
Eenzaamheid wordt vooral onder senioren gesigna-
leerd, maar komt in alle leeftijdsgroepen voor. Het 
begrip laat zich niet gemakkelijk onder één noemer 
vangen (wie alleen is, hoeft niet per se eenzaam 
te zijn). Ook zijn er uiteenlopende oorzaken van het 
isolement waarin mensen terechtkomen, waarom 
bewoners niet of nauwelijks de deur uitkomen of zich 
buitengesloten voelen. 

Ik ben sinds het overlijden 
van mijn man alleen, 
maar niet eenzaam. 

Ik ga er vaak op uit en 
heb goede contacten. 

Maar dat geldt niet voor 
iedereen. Tegen anderen 

zou ik willen zeggen: 
ga naar een koffieochtend 

en ervaar het!
Aty, vrijwilliger koffieochtend in wijkcentrum De Huesmolen

Laagdrempelige inlopen
Veel goedbezochte activiteiten en evenementen in 
2018 deden direct of indirect aan eenzaamheidsbe- 
strijding. Daaronder vallen ook de laagdrempelige 
inlopen, de koffieochtenden en de eettafels. Deze ac- 
tiviteiten zijn gericht op het aangaan van sociale con- 
tacten, op ontmoeting en verbinding, en op meedoen. 
 
Nieuwkomers betrekken
In alle wijken doen de teams aan armoedebestrijding. 
De accenten verschillen, maar de aandacht is evident. 
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De begeleiding is intensief
Het begeleiden van de maatjes loopt goed, maar is 
intensief. Door de grote en specifieke vraag lopen 
de beroepskrachten soms tegen grenzen aan, bij-
voorbeeld als het om een complexe zorgvraag vanuit 
1.Hoorn gaat: wat kun je een vrijwilliger nog wel 
en wat niet laten doen. Wat is verantwoord en wat 
niet? 

Tips op maatjesfestival
In wijkcentrum Kersenboogerd vond op initiatief van 
Netwerk een maatjesfestival plaats, bestemd voor 
alle individuele maatjes in Hoorn, dus ook die actief 
zijn bij andere organisaties met maatjesprojecten. 
Deelnemende partners waren Vrijwilligerspunt 
Westfriesland, Bibliotheek Hoorn en RCO De 
Hoofdzaak. 
Er waren uiteenlopende workshops en activiteiten, 
waar maatjes tips uitwisselden en vaardigheden van 
elkaar konden leren met als doel (nog) meer plezier 
en voldoening te putten uit het maatjeswerk. Het 
succes smaakte naar meer: het maatjesfestival 
gaat op herhaling. 

Toename van incidenten
De wijkcentra trekken door hun verscheidenheid aan 
activiteiten een grote diversiteit aan bezoekers. De 
sfeer is veelal goed en gemoedelijk. Wel signaleren 
de centra een toename van het aantal incidenten 
met verwarde mensen. Netwerk speelde hierop in 
door de medewerkers, onder wie barvrijwilligers, 
die direct met boze of ontevreden klanten te maken 
krijgen, een agressietraining te geven. De medewer-
kers oefenden met acteurs die incidenten in scène 
zetten, zodat ze signalen beter kunnen herkennen 
en ook weten hoe ze in bepaalde situaties moeten 
optreden. Met ‘meebewegen’ is de situatie bijvoor-

beeld beter onder controle te brengen dan door  
meteen streng op te treden.

Stand-by uitgebreid
Stand-by, waarin maatjes zijn gekoppeld aan wijk-
bewoners die een helpende hand kunnen gebruiken 
bij alledaagse dingen (financiën, contacten leggen, 
zelfredzaamheid), is verder uitgebreid. Het project 
begon in wijkcentrum Kersenboogerd en draait nu 
ook in Grote Waal, waar dezelfde methodiek wordt 
toegepast.

Veel vraag naar buurtbemiddeling
Opvallend groot is de vraag naar buurtbemiddeling. 
De vraag nam zo sterk toe dat in de eerste drie 
maanden van 2018 het afgesproken aantal bemidde-
lingen al bereikt was. Bij de bemiddeling wordt een 
door Netwerk beproefde methodiek ingezet. Het gaat 
daarbij om het verhelpen van lichte burenruzies, van 
problemen die nog goed oplosbaar zijn door met de 
betrokken partijen te gaan praten. Bij een dreigende 
situatie is zwaardere hulp nodig.

Actieve bewoners
Onder de actieve bewonersgroepen in Hoorn, bijvoor-
beeld tijdens de jaarlijkse Burendag, valt vooral die in 
de wijk Bangert en Oosterpolder op. Deze bewoners-
vereniging organiseert in de jonge wijk jaarlijks zeven 
evenementen. Het wijkwerk ondersteunt de bewo-
ners daarin. De beroepskrachten werken nauw en in 
goede harmonie met de bewonersgroep samen.

Bijenbrigade rolt bijenlint uit
De bijenbrigade werkt gestaag door aan de aanleg 
van een bijenlint door Hoorn om een verdere ach-
teruitgang van de bijenpopulatie tegen te gaan. 
Daarbij werkt Netwerk nauw samen met de Stichting 

Stadslandbouw. Er is inmiddels een stuk berm over 
een totale lengte van twee kilometer ingezaaid met 
‘bijenzaad’ voor bloemen die bijen lokken. Ook bewo-
ners van de Groef in de Kersenboogerd trekken zich 
het lot van de bijen aan. Zij hebben speciaal voor de 
bijen een veld ingezaaid.

Gratis groente en fruit
Met Stichting Stadslandbouw doet Netwerk nog 
veel meer. Zo kunnen de deelnemers van Stand-by 
van juni tot november wekelijks gratis groente en 
fruit afhalen bij de kraam van de moestuin aan de 
IJsselweg. De moestuin levert ook groenten aan de 
kookgroepen van wijkcentrum Kersenboogerd. 

Groene vingers
De Grote Waal is een Groentewaal rijker: een 
moestuin die speciaal met en voor kinderen is aan-
gelegd onder begeleiding van sociaal werkers. Ook 
de leerlingen van het Clusius College (vmbo) op de 
Blauwe Berg hebben groene vingers gekregen door 
mee te helpen aan het ontwikkelen en uitvoeren 
van nieuwe ideeën voor de tuinen. Rondom het 
Risdamhuis (een huis voor demente ouderen) wordt 
de prachtige tuin, speciaal aangelegd voor de bewo-
ners, door vrijwilligers onderhouden.

Jonge Mama’s 
In februari 2018 is een tweede Jonge Mama 
Huis geopend voor 4 mama’s en hun kind(eren). 
Stichting Netwerk biedt, naast ambulante begelei-
ding, ondersteuning aan deze jonge moeders uit 
Hoorn en omgeving. 
Dit jaar hebben 4 jonge moeders het traject met 
succes afgerond en intrek genomen in hun eigen 
woning. Met een startkwalificatie op zak zijn zij 
klaargestoomd om zelfstandig het moederschap 
aan te gaan. 
Ook het Jonge Mama Café is zeer succesvol geble-
ken. In samenwerking met de bibliotheek, 1.Hoorn 
en de GGD doen jonge moeders en hun kind(eren) 
elke woensdag in wijkcentrum Kersenboogerd mee 
aan activiteiten op het gebied van talentontwikkeling 
en armoedebestrijding. De moeders gebruiken het 
Jonge Mama Café ook om nieuwe vaardigheden te 
leren, met elkaar in contact te komen, ervaringen 
te delen en even hun handen vrij te hebben omdat 
de vrijwillige oppas op hun kindjes let. 
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PROJECTEN & INNOVATIE Kinderen schrijven jongeren
Met het jongerenwerk is in september tijdens de 
week tegen pesten samengewerkt in Project X. Dat 
sluit aan op eerdere initiatieven om pesten aan te 
pakken. In Project X werden in de Grote Waal kinde-
ren van de bovenbouw van basisschool Jules Verne 
in contact gebracht met jongeren uit de tweede klas 
van een middelbare school, in dit geval het Tabor 
College, locatie Werenfridus. Het begon met een 
brief van de kinderen aan de jongeren. Op grond van 
die correspondentie wisselden ze ervaringen uit en 
hebben ze samen een rap en een clip gemaakt (te 
vinden op YouTube). Deze vorm van samenwerking 
sloeg bij alle betrokkenen bijzonder aan.

Onvergetelijke ontmoetingen
De Onvergetelijke ontmoetingen zijn bestemd voor 
mensen die licht dementeren en hun partners/man-
telzorgers. Het project loopt intussen in wijkcentra 
De Zaagtand en Kersenboogerd en wordt in 2019 
uitgebreid naar Risdam-Noord. De resultaten over-
treffen de verwachtingen. 
In het wijkcentrum worden de deelnemers niet als 
een aparte groep behandeld, maar gezien als gewo-
ne wijkbewoners die de inhoud van de activiteiten 
zelf kunnen bepalen. Tijdens de ontmoetingen beden-
ken ze bijvoorbeeld zelf de onderwerpen waarover 
ze willen praten of nemen ze spulletjes of foto’s van 
huis mee. Er worden ook spelletjes gespeeld, maar 
de meesten vertellen liefst, en met humor, over hun 
leven. De deelnemers zijn misschien vergeetachtig 
maar hebben inhoudelijk nog veel te vertellen. 

Buurtambassadeurs en 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 zelfredzaamheid, 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 eenzaamheid te bestrijden en voorkomt of 
beperkt de inzet van specialistische zorg. Wie 
extra hulp nodig heeft, wordt doorverwezen via 
1.Hoorn. Hierdoor ontstaat saamhorigheid en 
een buurtnetwerk waar informele en formele zorg 
samenkomen.
Goede resultaten zijn met deze aanpak geboekt 
in buurten in Risdam-Noord, Grote Waal en de 
Kersenboogerd. Zo zijn er bewoners opgeleid tot 
maatjes (planmaatjes, buurtmaatjes, wandelmaat-
jes), en zijn er bewoners die met buren koffie gaan 
drinken, een bewoner (licht dement) doet werk 
in de voetbalkantine, twaalf bewoners gaan naar 
de Zonnebloem, drie koppels ruimen tuinen in de 
buurt op, veertig bewoners in de Risdam en tien in 
de Kersenboogerd doen mee aan de buurtbrunch, 
zes dames zijn aan elkaar gekoppeld om samen op 
stap te gaan, er is een creatieve groep vrouwen 
gevormd en er is een wandelclubje gestart. 

Mensen voelen zich veilig
 in onze groep, behouden hun 

identiteit en door de 
persoonlijke aandacht houden 

mensen de ochtenden vol, 
ook al gaat het verlies en 

ziekteproces door. 
Elke keer beleven we weer 
een onvergetelijke ochtend.

Mireille, vrijwilliger bij Onvergetelijke ontmoetingen 

Stichting Netwerk is naast het reguliere werk bezig 
met nieuwe, innovatieve activiteiten en projecten 
om in te spelen op trends en nieuwe ontwikkelingen 
in de Hoornse samenleving. 

Deze worden deels door derden (fondsen) gefinan-
cierd. Met innovatiegelden zijn Vraag ’t je buur(t) 
en Onvergetelijke ontmoetingen met een jaar 
verlengd.
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Een omvangrijke, betrokken groep
Bij Stichting Netwerk zijn tegen de negenhonderd 
vrijwilligers actief. Het is een grote en gevarieerde 
groep gemotiveerde en betrokken mensen, van jong 
tot oud, wier belangeloze inzet mede bepalend is 
voor een gezond woon- en leefklimaat in Hoorn. 

Een grote verscheidenheid
Deze vrijwilligers verrichten allerlei soorten taken. 
De ene vrijwilliger richt zich vooral op de eigen 
buurt, om die leefbaar, veilig en schoon te houden, 
de andere assisteert bij allerlei activiteiten of bege- 
leidt kinderen, bijvoorbeeld in het jaarlijkse Hutten-
dorp. De één coacht een scholier (huiswerkbegelei-
ding), de ander staat als taalmaatje een nieuwkomer 
bij of helpt als budgetmaatje een wijkbewoner. 

Inzet en zelfontplooiing
Bij het inzetten van vrijwilligers gaat het Netwerk 
vooral om activering en participatie. Vrijwilligers-
werk betekent een ander helpen en is tegelijk een 
vorm van zelfontplooiing. Taalstagiairs kunnen 
bijvoorbeeld ook een bardienst draaien: ze doen 
vaardigheid op, horen veel Nederlands en oefenen 
zo ook hun eigen taalvaardigheid.

Nieuwsbrieven
De vrijwilligers worden standaard geïnformeerd met 
een vrijwilligersnieuwsbrief die twee keer per jaar 
verschijnt. Ze worden op bijeenkomsten bijgepraat 
over nieuwe ontwikkelingen en/of activiteiten, zoals 
de nieuwe (Europese) privacywet die in het verslag-
jaar de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
heeft vervangen. 

VRIJWILLIGERS

Waardering
Vrijwilligers van de Stichting Stadslandbouw maken 
jaarlijks voor alle vrijwilligers, als dank voor hun 
inzet, een maaltijd klaar. De groenten komen uit de 
moestuin aan de IJsselweg. 
Twee keer in het jaar worden de vrijwilligers in het 
zonnetje gezet met een uitje. Doordat budgettair 
keuzes moesten worden gemaakt is de traditionele 
zomerzoen vervangen door het eindseizoensuitje en 
een kerstbijeenkomst. 

Vrijwilligerswerk is gezellig 
en geeft voldoening. 

Als taalmaatje heb ik taalles 
gegeven aan anderstaligen. 

Het mooist is dat er een 
vriendschap is ontstaan

 en dat ik mag deelnemen 
aan andere culturen. 

Zo leren we van elkaar 
en dat is erg leuk.

Martine, vrijwilliger in wijkcentrum Kersenboogerd
 

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

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

FONDSWERVING

900

vrijw illiger
s
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Het werk verandert, bijscholing blijft nodig
In een razendsnel veranderende samenleving verandert 
het werk als vanzelf mee. 
De medewerkers moeten zich daarom blijven ontplooi- 
en om direct te kunnen inspelen op actuele ontwikke-
lingen. Bij Netwerk krijgen de medewerkers dan ook 
volop de mogelijkheid om zich bij te scholen en/of aan 
zelfontplooiing te doen. 
Steeds meer medewerkers zetten daar hun individuele 
loopbaanbudget voor in.  

Scholingsbudget en bhv
In het verslagjaar is een groot deel van het scholings- 
budget besteed aan de (VVE-)opleiding van de leid- 
sters in de peuterspeelscholen. Daarnaast was er 
een organisatiebrede agressietraining (zie Wijkwerk 
Volwassenen) en werd bhv (bedrijfshulpverlening) 
aangeboden aan zowel medewerkers als vrijwilligers. 
De coördinatoren kregen extra scholing ter onder-
steuning van hun taken.

Aandachtsgesprekken
Verdere ontwikkeling en zelfontplooiing wordt, na een 
succesvolle pilot, gestimuleerd via zogenoemde aan-
dachtsgesprekken. Er wordt op een creatieve manier 
organisatiebreed met medewerkers gesproken.  

VVE-geschoold
Voor de peuterleidsters veranderde er veel. Leid-
sters die voorheen alleen met reguliere kinderen 
werkten, hebben nu ook kinderen met een VVE-indi-
catie in de groep. Daartoe zijn alle leidsters VVE-ge-
schoold. De meeste leidsters hebben de bijscholing 
in 2018 gedaan, de laatste groep rondt de opleiding 

in 2019 af. Tot 1 januari 2018 werkten er leidsters 
én assistent-leidsters met verschillende taken op de 
peuterspeelscholen. Als gevolg van de wet Harmo-
nisatie is sinds 1 januari 2018 iedereen leidster en 
vervullen beide leidsters dezelfde taken. 

Aangepaste organisatie peuterwerk
Na het wijkwerk is ook in het peuterwerk de verant-
woordelijkheid lager in de organisatie gelegd. Daar-
toe is het peuterwerk gestart met (vijf) wijkleidsters. 
Dit Werkteam Peuterwerk fungeert als intermediair 
tussen het management en de werkvloer. Deze ma-
nier van werken is gekozen om de taken die binnen 
en buiten de peutergroepen moeten worden uitge-
voerd efficiënt(er) te kunnen verdelen. Daardoor zijn 
de lijnen kort(er) en kunnen de verantwoordelijkheden 
meer op de werkvloer worden gelegd.  

Kwaliteitslabel
Netwerk is gestart met de invoering van het nieuwe 
kwaliteitslabel van de brancheorganisatie Sociaal 
Werk. Dat vervangt het kwaliteitskeurmerk HKZ 
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsec-
tor). In het verslagjaar ging de werkgroep Vakman- 
schap volop met de voorbereidingen aan de slag. 
Het nieuwe kwaliteitslabel is naast de gehele bedrijfs- 
organisatie gericht op het vakmanschap van de 
agogen in het wijkwerk. Het betekent een nog scher-
pere profilering van de meerwaarde die Netwerk 
heeft voor de Hoornse samenleving.

Hoog cijfer van medewerkers
Begin 2018 zijn de resultaten bekendgemaakt van 
het tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers, 

PERSONEEL & ORGANISATIE

dat eind 2017 door het management en de onder- 
nemingsraad was verricht. De uitkomsten zijn met 
de medewerkers besproken en waar nodig zijn ver- 
beteringen doorgevoerd. Uit het onderzoek blijkt 
dat de medewerkers zeer tevreden zijn. Ze gaven 
Netwerk een 7,7. Dat is één tiende procent hoger 
dan bij het vorige onderzoek (7,6). 

Een populaire opleidingsplek
Ook bij studenten van het mbo en het hbo blijft 
Stichting Netwerk een geliefde werkplek. 85 studen- 
ten liepen in het schooljaar 2017/2018 stage  
(82 in 2016/2017). In de eerste helft van het 
schooljaar 2018/2019 waren er 61 stagiairs  
(57 in 2017). Twaalf scholieren hadden Netwerk 
uitgekozen voor een maatschappelijke stage.

Nieuwe privacywet
Op 25 mei is de Algemene verordening gegevens-
bescherming (AVG) ingevoerd. 
De AVG vervangt de Wet bescherming persoons-
gegevens (Wbp). De AVG is een Europese privacy- 
wet die beter aansluit op het digitale tijdperk. De 
wet geeft de burger meer rechten en verplicht orga-
nisaties zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens 
om te gaan. Zowel de medewerkers als de vrijwilli- 
gers van Netwerk zijn erover geïnformeerd. Om 
te waarborgen dat secuur met persoonsgegevens 
wordt omgegaan, is binnen de organisatie een 
AVG-functionaris aangesteld.
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Balans per 31 december 2018 (bedragen in duizenden euro’s) 

ACTIVA Vaste activa 
 Inrichting   215
 Inventaris 245
 Automatisering 11 
  471

 Vlottende activa 
 Voorraden  27
 Debiteuren 87
 Belastingen 5 
 Overlopende activa  248
  367

 Liquide middelen 446

 TOTAAL ACTIVA 1.284

PASSIVA Eigen vermogen 
 Algemene reserves 311
  
 Voorzieningen 
 Voorzieningen personeel 38
 Overige voorzieningen 17
  55 
 Nog te besteden subsidies/fondsen 
 Gemeente Hoorn 221
 Fondsen 4
  225

 Kortlopende schulden 
 Crediteuren 143
 Belastingen en premies sociale verzekering 271
 Overlopende passiva 279     
  693

 TOTAAL PASSIVA 1.284
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Beheer
Verhuur  6.420 

Wijkwerk
Jeugd 120

Jongeren 87 
Volwassenen/Opvoedingsondersteuning 218

aantal 
activiteiten

aantal
dagdelen

Peuterwerk
Dagdelen peuterspeelschool 4.960

Waarvan dagdelen VVE (%) 46,9

Waarvan dagdelen regulier (%) 53,1

Buurtmoeders toeleiding  60

aantallen 

AANTALLEN

productgroep

%

%
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JAARCIJFERS

LASTEN
 

BATEN 

Personele kosten
Activiteitskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten 
Afschrijvingskosten

Ouderbijdragen 

Deelnemersbijdragen 

Huuropbrengsten

Horeca

Budget subsidie

Huisvestingssubsidies

Overige subsidies gemeente Hoorn

Subsidies Rijk

Subsidies Tender

Subsidies overige gemeenten en fondsen 

Overige opbrengsten

Resultaat (negatief)

JAARCIJFERS

Staat van baten en lasten over 2018 (bedragen in duizenden euro’s)

LASTEN Personele kosten 5.018

 Activiteitskosten 474 

 Huisvestingskosten 1.175

 Organisatiekosten 399

 Afschrijvingskosten 108 

 TOTAAL LASTEN 7.174

BATEN Ouderbijdragen 819

 Deelnemersbijdragen 236

 Huuropbrengsten 204

 Horeca 189

 Subsidies

 Budget subsidie 2.764

 Huisvestingssubsidies 391

 Overige subsidies gemeente Hoorn 1.025 

 Subsidies Rijk 1.079

 Subsidies Tender 209

 Subsidies overige gemeenten en fondsen  122

 Overige opbrengsten 3

  5.593

 Resultaat (negatief) 133

 TOTAAL BATEN 7.174



STICHTING NETWERK

de heer N. Muntjewerff mevrouw C.E. Jonker 

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

de heer A.M.T. Beuker

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

de heer N. Muntjewerff
voorzitter, advocaat en vennoot, Schenkeveld Advocaten N.V.
Nevenfuncties: Bestuurslid van de Stichting de Grashaven in Hoorn;
Lid van de commissie van toezicht van de Penitentiaire Inrichting Zwaag

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: Vice-voorzitter 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 (per 1 maart 2019)
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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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@heydayfm.nl

NAMEN EN ADRESSEN LOCATIES
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NAMEN EN ADRESSEN PEUTERSPEELSCHOLEN (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, Orionstraat 137, 1622 BR Hoorn, tel. 0229-298045
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. 0229-260578
Wereldwijzer, 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, Akkerwinde 74, 1689 NW Zwaag, tel. 0229-272385
De Rank, De Opgang 3, 1689 KZ Zwaag, tel. 0229-248995
Risdam, De Huesmolen 59a, 1625 HZ Hoorn, tel. 0229-231946

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

Organisatie
Stichting Netwerk

Tekst
Nico de Boer

Redactie
Selina Plank

Fotografie 
Marcel Rob
Stichting Netwerk

Vormgeving 
Marion Buis

Drukwerk 
Drukkerij Steenman, Enkhuizen

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