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Inleiding 
De komende jaren geeft stichting Netwerk vorm aan de mooie en uitdagende opdracht die zij heeft als 

organisatie, namelijk het bevorderen van het welzijn van mensen.  

In een aan verandering onderhevige samenleving, zoeken we samen met inwoners, onze professionals 

en vele vrijwilligers, naar antwoorden op de vragen die er in de samenleving leven en luisteren we 

naar wensen en behoeften die er zijn. Samen met de gemeente en onze andere 

samenwerkingspartners dragen we bij aan de vele opgaven die er zijn in het sociaal domein. 

De komende jaren werken we aan het meer zichtbaar maken van maatschappelijke effecten van ons 

werk. Het bevorderen van welzijn van mensen of meten van geluk is nu eenmaal geen kwestie van 

tellen. Wij zullen daarom naast tellen ook meer gaan vertellen.  

Deze meerjarenvisie vormt samen met de overeenkomst met de gemeente Hoorn een belangrijke 

basis voor de komende vier jaren. Tegelijkertijd zien we, in toenemende mate, de vraag om onze 

professionele en vrijwillige inzet ook ten goede te laten komen van inwoners buiten de gemeente 

Hoorn.  

Stichting Netwerk kent de komende jaren ook een aantal organisatorische uitdagingen. Zoals het 

overdragen van onze peuterspeelscholen aan de kinderopvang, de aanpassingen die dit vraagt van de 

organisatie en tegelijkertijd de kansen die er zijn om vruchtbare samenwerkingen ook op 

organisatieniveau verder te intensiveren.  

Ten tijde van het verschijnen van deze visie bevinden we ons in een situatie die niemand van ons ooit 

heeft meegemaakt. Door de uitbraak van een pandemie maken we ons zorgen over onze gezondheid, 

die van de mensen die dichtbij ons staan en die van anderen, zeker ook degenen die kwetsbaar zijn. 

Tegelijkertijd zijn de gevolgen van de bestrijding van het (corona)virus, steeds meer voelbaar voor 

iedereen. Het raakt mensen op het gebied van werk, inkomen, onderwijs en sociale contacten.  

Het is onzeker hoe de komende tijd eruit zal zien. De vele ideeën en initiatieven die ontstaan om onze 

naasten die wat extra steun kunnen gebruiken te helpen zijn hartverwarmend. Als ik zie hoe mensen 

omgaan met de verregaande maatregelen en de eigen verantwoording, dan ben ik trots op de mensen 

in onze organisatie.  

Samen zijn we op weg om bij te dragen aan een sterke sociale samenleving waar het gevoel van 

geluk voor eenieder weggelegd zou moeten zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jessica van der Bilt-Wulder 

Directeur bestuurder Stichting Netwerk  
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Visie 
Een sociale basis voor iedereen. Een basis die nodig is voor het welzijn van mensen, voor het gevoel 

van welbevinden, ook wel omschreven als geluk. In ieder mens schuilt de behoefte om te kunnen 

meekomen, vooruitkomen en rondkomen.  

De samenleving is continu in verandering. Behoeften en wensen van mensen veranderen en er zijn 

vele uitdagende opgaven in het sociaal domein. Eén van de grote uitdagingen is het betaalbaar houden 

van de (specialistische) zorg voor mensen die dit nodig hebben. De decentralisatie van landelijke 

overheidstaken in 2015 naar de gemeente, met als doel om de zorgtaken efficiënter en dichter bij de 

mensen op maat vorm te geven, is de aanzet geweest voor een enorme transformatie in het sociaal 

domein. Het voorkomen van meer ernstige problemen vraagt om een, zo tijdig mogelijke, grote(re) 

inzet op preventie.  

Hiernaast zien we ook stevige uitdagingen op het gebied van het terugdringen van onveiligheid, 

schooluitval, (sociale) uitsluiting, overlast en spanningen die kunnen leiden tot botsingen tussen 

groepen in de samenleving.  

Missie  
Stichting Netwerk staat als welzijnsorganisatie voor een sterke sociale basis in iedere buurt.  

We vergroten het welzijn van inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en de sociale omgeving 

van inwoners en buurten. De nadruk ligt meer als ooit tevoren op het (her)ontwikkelen van de eigen 

kracht van mensen.  

Stichting Netwerk draagt vanuit haar missie bij aan een sociale, gastvrije en veilige stad.  

Stichting Netwerk verbindt mensen, versterkt eigen kracht en voorkomt dat kleine 
problemen groot worden. Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties 
bouwen wij aan een sociale stad: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen.  
Mede met de inzet van onze deskundige en betrokken medewerkers 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, poppodium Manifesto en de stadsspeeltuin staan we dicht bij de 
inwoners. Wij zijn een dynamische organisatie die weet wat er leeft en ondersteuning biedt 
daar waar nodig. 
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1. Wijkwerk  
 

1.1. Vrijwilligers  
Netwerk zou haar missie niet kunnen uitvoeren zonder de circa 850 vrijwilligers die zich aan de 

organisatie hebben verbonden. Op velerlei wijzen zetten vrijwilligers zich belangeloos in om de ander 

die het kan gebruiken een extra steuntje in de rug te geven. De vrijwilliger zelf vergroot vaak zijn 

gevoel van eigenwaarde, ontdekt nieuwe talenten en/of kan bijvoorbeeld ervaring opdoen voor  

terugkeer naar het arbeidsproces. Met behulp van de deskundige ondersteuning, begeleiding en 

training van de sociaal werkers zijn zij in staat om in zo’n groot aantal hun vrijwilligerswerk uit te 

voeren.  

Voor de samenleving is deze vrijwillige inzet van enorm belang en onmisbaar. Ondanks de nog immer 
stijgende zorgkosten en tekorten in het sociaal domein moet zorg beschikbaar blijven voor degenen 
die dit nodig hebben. Bij het voorkomen en/of verminderen van dure zorg spelen sociaal werkers en 
vrijwilligers een belangrijke rol. 
 

Uitdaging en ambities 

- We willen vrijwilligers van alle leeftijden aan ons blijven binden, ook jongeren en werkenden. 
Deze laatste groepen zijn nog beduidend minder vertegenwoordigd (met uitzondering van de 
vrijwilligers bij Huttendorp). 

- Werkzoekenden (nog) meer inzetten als vrijwilligers in opmaat naar betaald werk in 
samenwerking met WerkSaam. 

- We willen vrijwilligers een meer prominente plek en stem geven in de organisatie.  
 

1.2. Sociaal werk1 
Onze sociaal werkers zijn present in de volle breedte van het dagelijks leven in de wijk. Ze koppelen 
inwoners aan elkaar, maken met vrijwilligers betrokken buurten, bieden hulp bij schulden, sociale 
contacten, relaties en levensvragen en bemiddelen bij buurtoverlast. Zij leggen verbindingen tussen 
vrijwilligers en inwoners, tussen informele en formele netwerken, tussen professionals in eerste en 
tweede lijn. Zij stimuleren actief en zelfstandig burgerschap.  
Het wijkwerk van Stichting Netwerk legt het accent op de diverse maatschappelijke thema’s die op 

wijk- en stadsniveau leven. Inspelend op deze maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in de 

samenleving voorzien wij, samen met vrijwilligers, de inwoners en de diverse samenwerkings-

partners, in een breed aanbod van activiteiten die verbinden, versterken en voorkomen. Collectief 

waar het kan, individueel waar het moet. 

We doen het niet alleen  

Vele maatschappelijke opgaven van diverse organisaties en binnen verschillende leefdomeinen raken 

elkaar. Om samen meer te bereiken en overlap te voorkomen wordt samengewerkt met partners 

zoals 1.Hoorn (waarin vele organisaties zijn vertegenwoordigd), onderwijs, huisartsen, 

woningcorporaties, de bibliotheek, cultuurpartners, veiligheidspartners, verenigingen en de wijklabs.  

Stichting Netwerk, dat deel uitmaakt van de sociale basis, participeert in de gebiedsteams 1.Hoorn. 

Netwerk brengt hier haar specialisme in op het gebied van preventie en is een belangrijke schakel in 

het normaliseren, afschalen en voorkomen van escalatie. 

                                                           
1 Kinderwerk, jongerenwerk en volwassen/ouderenwerk 
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De activiteiten en werkzaamheden die Stichting Netwerk inzet en/of ontplooit met inwoners, 

samenwerkingspartners en/of vrijwilligers verdelen we onder in de volgende thema’s: 

 Veiligheid 
 Sociale ontmoeting 
 Talentontwikkeling en zelfontplooiing  
 Specifieke maatschappelijke opgaven (maatwerk) zoals dementie, eenzaamheid, armoede, 

informele zorg/buurtinitiatieven, inclusie en diversiteit, ondersteuning jonge mama’s, 
mantelzorg, gezondheid en duurzaamheid. 
 

Binnen deze thema’s richt Netwerk zich op inwoners van alle leeftijden en (etnische) achtergronden.  
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1.2.1. Kinderwerk 
Het kinderwerk is actief in de leefwereld van de kinderen, zowel binnen de wijk als op school, en is 

een cruciale schakel in de sociale basis. Het kinderwerk is gericht op alle kinderen in de buurt, met 

extra aandacht voor kwetsbare kinderen, in kwetsbare buurten. Kinderwerkers verbinden, formeel 

en informeel, de systeem- en leefwereld van kinderen, ouders en de samenleving.  

(Samen) Voorkomen 

Het kinderwerk heeft een belangrijke preventieve en signalerende functie. Als buurtpedagogen 

werken zij samen met het jongerenwerk, onderwijs, sportverenigingen, de kinderopvang en 1.Hoorn. 

Doordat ze kinderen meemaken tijdens sport-, spel- en sociale activiteiten, kunnen ze vroegtijdig 

signalen oppikken van bijvoorbeeld echtscheidingsproblematiek, taalproblemen, armoede of ernstige 

signalen zoals kindermishandeling. Mocht er specialistische hulp nodig zijn dan hebben zij korte 

lijnen met bijvoorbeeld de jeugdwerkers van 1.Hoorn en hun collega’s uit het jongeren-, en 

volwassenenwerk die ook deelnemen aan 1.Hoorn.  

Gelijke kansen  
Het Sociaal Cultureel Planbureau wijst op een zorgwekkende toename van de groep mensen bij wie 

hardnekkige levensproblemen zich opstapelen. Het is een reëel gevaar dat ook kinderen daarvan de 

dupe worden. Om te voorkomen dat die ongelijkheid in scholing en in carrièreperspectieven niet 

stelselmatig overgaat van generatie op generatie moeten we werk maken van gelijke kansen voor 

ieder kind. 

Uitdagingen en ambities  

1. We willen de samenwerking verder versterken met het primair onderwijs, de buitenschoolse 

opvang en 1.Hoorn. We willen aansluiten bij de ontwikkelingen rondom het IKC (en de Brede 

school) en bijdragen aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.  

 de bestaande samenwerking tussen Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en Netwerk 

in het kader van IKC activiteiten verder verstevigen. Hiertoe zal een samenwerkings-

overeenkomst worden aangegaan voor een periode van twee jaar. 

2. We willen de verbinding met het jongerenwerk verstevigen om de tienergroep zo goed 

mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit heeft mede te maken met signalen van toenemende 

problematieken binnen deze leeftijdsgroep zoals jeugdcriminaliteit en sexting.  

3. Het kinderwerk zal, met meer focus op kwetsbare kinderen en met behulp van het 

kwaliteitskompas, haar rol vervullen.  

 Het kinderwerk levert, vanaf schooljaar 2020/2021, haar bijdrage in de ontwikkeling 

van basisschool Jules Verne om, de komende jaren, tot een onderwijsconcept te 

komen dat gericht is op (sociaal) kwetsbare kinderen in Hoorn. 

4. Het gebruik en misbruik van social media zal meer aandacht krijgen van het kinderwerk.  
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1.2.2. Jongerenwerk 

Jongerenwerkers begeleiden jongeren op weg naar volwassenheid en stimuleren actief 

burgerschap. Zij zijn aanwezig op plekken waar jongeren zijn: op straat, op school, in het park,  

in winkelcentra en op sociale media2. Zij maken van daaruit verbinding met de samenleving 

(bijvoorbeeld met ouders, onderwijs, buurtbewoners, verenigingen, arbeidsmarkt et cetera).  

 

Bruggen slaan 

Jongerenwerkers kunnen door hun verbindingsfunctie helpen voorkomen dat met name 

kwetsbare jongeren aansluiting met de samenleving verliezen. Jongeren leven al vaak in hun 

eigen wereld (die van de straat en social media) waardoor het risico dat ze zich buitengesloten 

gaan voelen groter is. Gevoelens van neerslachtigheid of frustratie kunnen tot overlast,  

gewelddadigheid of zelfs radicalisering leiden. Jongerenwerkers kunnen bruggen slaan tussen  

verschillende groepen in de stad en sociale cohesie verbeteren (De Winter, Valkestijn & Metz, 

2015). 

 

Voorkomen van duurdere zorg 

Jongerenwerkers maken tevens deel uit van 1.Hoorn en vormen daarmee een schakel tussen 

preventie en zorg. Wanneer jongerenwerk met zorg wordt gecombineerd is het mogelijk om zorg 

af te schalen en te normaliseren. Dit maakt dat jongerenwerk een belangrijke bijdrage levert aan 

het beheersen van zorgkosten. Het positieve financiële effect van jongerenwerk is onderzocht en 

aangetoond door middel van een maatschappelijke Business Case (mBC) 3. 

 

Jongerenwerk in de school 

In 2017 is het project ‘Jongerenwerk in de school’ gestart om samen met de jeugd- en 

gezinswerkers van 1.Hoorn een positieve invloed uit te oefenen op de vrijetijdsbesteding van de 

leerlingen en de verbinding te leggen tussen de verschillende leefwerelden. Uit een onlangs 

gehouden evaluatie blijkt de inzet een succes te zijn. Landelijk wordt dit onderschreven4.  

Uitdagingen en ambities 

1. Een zorgelijk beeld (ook landelijk) is de toename van verboden wapenbezit en 

geweldsincidenten onder jonge tieners. Het jongerenwerk zet hier, samen met de 

(veiligheids)partners, stevig op in. Zij richten zich hier met name op de groep ‘meelopers’ en 

gebruiken o.a. voorbeeldfuncties en muziek (raps) om bewustwording te vergroten.  

2. Samen met Parlan (en 1.Hoorn) willen we, uiterlijk vanaf 2021 concreet invulling geven aan 

de normaliserende rol van jongerenwerk bij het afschalen van jeugdhulp en de terugkeer in 

de wijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 insta-account @0229jongeren met bijna  800 volgers  

3 https://www.participeadvies.nl/actueel/mbc-jongerenwerk 

4 Bron: Factsheet Urban Education project, Hogeschool van Amsterdam 

https://picpanzee.com/0229jongeren
https://www.participeadvies.nl/actueel/mbc-jongerenwerk
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3. Delen deskundigheid en ervaringen:  

 Eind 2020/begin 2021 hebben we de ambitie om een (landelijke) expertmeeting 

en/of symposium te organiseren. 

 2020: het jongerenwerk neemt deel aan het project ‘Magic wand’ waar 

jongerenwerkers vanuit verschillende landen werken aan een handboek over 

straathoekwerk. Binnen dit project worden interventies en methodieken 

uitgewisseld en getest in het werkveld. 

 De jongeren anno nu zijn mobiel en bewegen zich makkelijk buiten de stadsgrenzen. 

Niet elke jongerenwerker buiten Hoorn heeft een professionele welzijnsorganisatie 

om zich heen, waar gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise. Mogelijk kan 

Stichting Netwerk hier in de toekomst een rol in spelen. 

 

4. Vanaf schooljaar 2020-2021: Borging jongerenwerk in de school. Ondanks de positieve 

ervaringen die zijn opgedaan de afgelopen jaren ontbreekt het aan (structurele) borging.  

Keuzes die worden gemaakt vanuit tekorten in het sociaal domein en de (financiële) schotten 

vormen een reëel risico. Netwerk pleit ervoor om deze inzet te kunnen voortzetten.    
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1.2.3. Volwassen- en senioren (werk) 
De sociaal werkers op het gebied van volwassen- en seniorenwerk zijn de oren en ogen van de wijk. 
Dichtbij, veelal vanuit de wijkcentra, signaleren zij wensen en behoeften vanuit de samenleving. 
Samen met vrijwilligers, samenwerkingspartners en inwoners vertalen zij dit naar diverse activiteiten. 
In de kern activeren en stimuleren zij de eigen kracht van inwoners, individueel en van groepen 
(buurtinitiatieven). In het bijzonder voor mensen die een extra steuntje of aandacht nodig hebben.  
 
Specifieke aandacht  
Er is specifieke aandacht voor de groeiende groep ouderen, waarbij eenzaamheid, dementie, zorg 
voor mantelzorgers en hun naasten, onze focus vraagt. Hiernaast is er aandacht voor nieuwkomers 
en mensen die niet goed kunnen rondkomen. We stimuleren een actieve, duurzame en gezonde 
leefstijl. De inzet van de maatjes (vrijwilligers) hierbij is en blijft een effectieve methode om op trends 
en ontwikkelingen in te kunnen spelen.  
 

Leefbaarheid  

Buurtbemiddeling biedt eerste hulp bij burenruzies. Het aantal meldingen van burenoverlast is de 

afgelopen vijf jaar met 40% toegenomen. Door deze stijging loopt buurtbemiddeling steeds vaker 

tegen grenzen aan. We voeren het project uit in de gemeente Hoorn en in de SED-gemeenten (co- 

financiering gemeente en woningstichting) en werken (gecertificeerd) volgens de methode 

buurtbemiddeling van het CVV5 . 

Terugdringen zorgkosten en verbeteren kwaliteit van leven  

In diverse projecten is er aandacht voor het terugdringen van zorgkosten door meer samenhang in 

het preventieve voorveld te creëren. Een voorbeeld hiervan is het project Welzijn op recept dat loopt 

tot begin 2021. Hierbij is het streven om de kwaliteit van het leven van inwoners met psychosociale 

problematiek te verbeteren en een beroep op huisartsen en medische zorg terug te dringen.  

Ambities en uitdagingen  

1. Netwerk speelt een verbindende rol bij het bespreekbaar maken van de zichtbaar 
toenemende verharding en intolerantie binnen de samenleving. Dit wil zij de komende jaren 
samen met partners en gebruikmakend van bijvoorbeeld de wijkcentra verder concretiseren.  

2. De uitdaging ligt de komende jaren in het creëren van voldoende flexibiliteit en ruimte om 
op trends en ontwikkelingen in te kunnen blijven spelen.  

3. Door de inzet van het kwaliteitskompas kunnen maatschappelijke resultaten meer zichtbaar 
worden gemaakt en activiteiten van verschillende organisaties meer in samenhang tot elkaar 
worden gezien. Overlap moet worden voorkomen door expertises met elkaar te verbinden.  

4. Tevens is en blijft het onderhouden van de buurtcontacten van essentieel belang om goed 
aan te blijven sluiten en ‘verborgen’ problematieken te signaleren. Dit voor en in 
samenwerking met de inwoners en diverse partners in de wijk zoals de wijklabs en 1.Hoorn.  

5. Voor het seizoen 2020/2021 is het de ambitie om het concept ‘buurtcampings’ uit te rollen, 
samen met partners en inwoners.  

6. Medio 2020 wordt de rol van Netwerk bij de exploitatie restaurant Betsy Perk onderzocht.   
 

 

 

                                                           
5 Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid  
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1.3. Buurtmoeders 
De buurtmoeders spelen al jarenlang een belangrijke rol in de toeleiding van kinderen naar een vorm 
van voorschoolse educatie. Tevens ondersteunen zij ouders en hebben zij een verbindende rol met 
de wijk en haar wijkbewoners. De buurtmoeders komen zelf uit de wijken, kennen de mensen, 
spreken hun taal en houden rekening met verschillende culturele achtergronden.  

2. Accommodaties en hun (maatschappelijke) functie 
De wijkcentra vormen samen met onder andere de scholen, winkelcentra, de bibliotheek en 

verenigingen een essentieel onderdeel van de sociale infrastructuur in de stad. Om de leefbaarheid 

en veiligheid in een wijk in stand te houden zorgt Stichting Netwerk, in opdracht van de gemeente, 

ervoor dat de wijkcentra goed onderhouden zijn en voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. De 

wijkcentra vervullen een belangrijke verbindende rol, omdat zij een plaats zijn waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten en waar ze kunnen deelnemen aan diverse activiteiten en (buurt)initiatieven 

kunnen ontplooien.  

Vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
Inwoners worden gestimuleerd om mee te doen en zich bijvoorbeeld in te zetten als vrijwilliger, 

zowel bij activiteiten als in het beheer. In de vijf wijkcentra, Manifesto en de speeltuin zijn circa 100 

vrijwilligers, inwoners van Hoorn, actief in het beheer. Samen met mensen op werkervaringsplaatsen 

worden zij zodanig begeleid dat de centra veilig en verantwoord kunnen worden geëxploiteerd 

binnen de wettelijke richtlijnen en eisen. Op deze wijze zijn wij in staat om de vele bewoners die de 

wijkcentra wekelijks bezoeken op een goede, veilige en gastvrije manier te ontvangen. Tevens 

bestaat de mogelijkheid om ruimtes te huren voor diverse (maatschappelijke) doeleinden. Naast 

vrijwilligers werken er mensen met een (eerdere) afstand tot de arbeidsmarkt in het beheer.  

1.Hoorn 
In al onze wijkcentra (met uitzondering van De Cogge) zijn tevens de teams van 1.Hoorn, waar wij 
ook deel van uitmaken, gehuisvest. Dat waarborgt een korte lijn tussen onze werkers en de teams 
van 1.Hoorn, ten behoeve van signalering, preventie en ondersteuning.   
 

Ambities en uitdagingen 

 Naast professioneel beheer zorgen voor voldoende vrijwilligers en tevens ruimte bieden aan 

mensen om werkervaring op te doen.  

 De samenwerking met WerkSaam verstevigen, hierbij ook kijken naar de ideeën rondom  

‘open hiring’. 

 (Nog) Meer verduurzamen van de locaties in afstemming met de verhuurder.  

 Onderzoeken mogelijkheden om meer ondernemend te exploiteren.  
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Stadsspeeltuin De Speelhoorn  

Stichting Netwerk beheert de stadsspeeltuin en zorgt, door de gezamenlijke inzet van beheer, met 

vrijwilligers en minimale ondersteuning vanuit kinderwerk, voor een levendig aanbod aan 

activiteiten, toegankelijk voor ieder kind. Tevens maakt de speeltuin het vieren van een kinderfeestje 

voor iedereen mogelijk. Zo mogen er eigen consumpties worden meegebracht en is de entree 

betaalbaar, ook voor (groot)ouders met een krappe beurs.  

3. Jonge mama huizen en begeleiding 
De ondersteuning aan tienermoeders, blijkt vanaf de start in 2016 te voldoen aan een behoefte en 
hanteert een vernieuwende aanpak ten opzichte van bestaande voorzieningen voor tienermoeders 
in Hoorn en de regio. De situatie van de tienermoeders is niet altijd dermate gecompliceerd dat er 
een intensieve en/of specialistische vorm van hulpverlening nodig is. Deze aanpak gaat juist om het 
voorkomen van (ernstige) problemen en richt zich op het mee kunnen (blijven) doen in de 
samenleving; in en met de buurt, door inzet van vrijwilligers, soms jongerenwerkers en 
ervaringsdeskundigen als steuntje in de rug. De lijnen naar de meer specialistische ondersteuning zijn 
door de nauwe samenwerking met 1.Hoorn kort.  

Voor Hoornse en West-Friese tienermoeders 

De begeleiding van tienermoeders richt zich op Hoornse tienermoeders die kunnen worden 
aangemeld door 1.Hoorn. De Brede Centrale Toegang vormt de toegang voor West-Friese 
tienermoeders die tijdelijk geen geschikte woonruimte hebben.  

Verbinding met de wijk 

Het wijkcentrum vormt een belangrijke plek voor de tienermoeders. Er vinden hier bijeenkomsten 

plaats (ook toegankelijk voor tienermoeders die verder geen begeleiding nodig hebben) waar men 

ervaringen deelt, samen kookt en eet, danst en waar cursussen worden gegeven. De verbinding met 

de andere wijkbewoners krijgt hierbij veel aandacht.  

Samenwerking  

Er wordt met vele partners nauw samengewerkt zoals de jeugdgezondheidszorg (GGD), huisartsen, 
kinderopvang en onderwijs, Intermaris, bibliotheek, politie en 1.Hoorn.  

Uitdagingen en ambities  

 Het onderscheid en daarmee de grens tussen hulpverlening en ondersteuning blijven maken. 

Niet enkel wegens erkenning voor ieders expertise maar ook voor het (veiligheids)risico voor 

zowel de tienermoeders, medewerkers als de omgeving indien deze grenzen vervagen. 

 Blijven monitoren of huidige capaciteit (15 tienermoeders waarvan 6 woonplekken) 

voldoende is.  

 Delen van deskundigheid en ervaring met soortgelijke projecten elders in het land. Mede 

door een bijdrage te leveren aan het symposium/expertmeeting welke vanuit het 

jongerenwerk eind 2020/begin 2021 zal worden georganiseerd.  

 

 

Uitdagingen en ambities  

 We moeten het onderscheid en daarmee de grens tussen hulpverlening en ond 
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4. Pop- en cultuurcentrum Manifesto 
Manifesto is sinds 1999 het pop- en cultuurpodium voor Hoorn en omstreken. Met een capaciteit 

van ruim 300 bezoekers behoort Manifesto tot de ‘kernpodia’ van Nederland (categorie ‘C’).  

Het podium is aangesloten bij de brancheorganisatie ‘Vereniging van Nederlandse Poppodia en 

Festivals’. Manifesto realiseert op jaarbasis circa 12.000 bezoeken.  

Omdat er al jaren een discussie gaande is over de toekomst van Manifesto heeft Stichting 

Netwerk in 2018 het initiatief genomen om een notitie op te stellen met toekomstscenario’s voor 

het pop- en cultuurpodium. Vanuit dit initiatief heeft de gemeente een (onafhankelijk) 

onderzoek laten uitvoeren naar het toekomstperspectief van Manifesto. Dit onderzoeksrapport 

is eind 2019 vastgesteld door het college. De verwachting is dat de gemeente medio 2020 het 

initiatief zal nemen om de partners6 in het veld mee te nemen in dit advies en de mogelijke 

toekomstscenario’s.  

Fundamentele keuze maken voor toekomstbestendigheid7 

Manifesto levert binnen de gegeven gemeentelijke opdracht en gelet op de beperkte capaciteit 

van het podium een goede prestatie. Dit laat echter onverlet dat de omstandigheden waaronder 

Manifesto opereert steeds minder goed aansluiten bij de ontwikkelingen in de sector. Met de 

beperkte capaciteit van het podium is het moeilijk om aansprekende nationale en internationale 

acts naar Hoorn te halen. De uitstraling van het gebouw waarin Manifesto is gehuisvest en de 

excentrische ligging buiten het uitgaansgebied van Hoorn zijn niet optimaal en passend.  

Als Hoorn een professioneel pop- en cultuurpodium met een nationaal en (beperkt) 

internationaal aanbod van betekenis in stand wenst te houden, dan zal zij moeten investeren in 

een nieuwe eigentijdse voorziening voor popcultuur. De omvang van het verzorgingsgebied 

(West-Friesland) en de mogelijkheden voor een specifiek aanbod voor de diverse doelgroepen in 

dit deel van Noord-Holland bieden in beginsel voldoende kansen. Een nieuwe eigentijdse 

voorziening voor popcultuur met een lokale en regionale functie omvat tenminste een goed 

geoutilleerde zaal die ruimte biedt aan 600 bezoekers (staanplaatsen) en oefen- en 

studioruimten. Bij het kiezen van een ontwikkelingsrichting voor de poppodiumfunctie in Hoorn 

adviseert BMC de gemeente om het muziekaanbod van Manifesto en van Schouwburg Het Park 

uitdrukkelijk te bezien als een samenhangend geheel. Een inhoudelijke samenwerking tussen 

beide podia met behoud van de eigen programmaprofielen kan het programma-aanbod als 

geheel versterken en het publieksbereik vergroten. Indien het bestuurlijke en politieke draagvlak 

en/of de middelen voor een investering in een nieuw poppodium in Hoorn ontbreken, dan kan 

ervoor worden gekozen om Manifesto op de huidige locatie om te vormen tot een lokaal 

centrum voor jongeren- en popcultuur. De focus komt dan te liggen op educatie en beoefening 

van amateurkunst waarbij het toevoegen van oefenruimten nog meer gewenst is.  

 

                                                           
6 M.n. Cultuur Hoorn platform 
7 Rapport BMC  
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5. Onze organisatie 

Financiën  

Stichting Netwerk wordt voor de structurele activiteiten die zij verricht in gemeente Hoorn, 

grotendeels gesubsdieerd door de gemeente Hoorn. Deels subsidieert de gemeente ook incidentele 

activiteiten, projecten die veelal in samenwerking en/of co-financiering worden uitgevoerd. Zoals 

buurtbemiddeling dat deels door de gemeente en deels door de woningstichting wordt 

gefinancieerd. Hiernaast vinden er ook activiteiten plaats waarbij aanspraak wordt gedaan op 

fondsen, het bedrijfsleven (bijvoorbeeld Microsoft en Rabobank), onderwijs en andere Westfriese 

gemeenten. Vanuit de onderwijs achterstandsgelden worden onder andere Brede school activiteiten 

uitgevoerd. Tenslotte is er een inkooprelatie ten behoeve van de inzet van sociaal werkers in 1.Hoorn 

en de begeleiding van de tienermoeders.  

Kwaliteit en deskundigheid 

Stichting Netwerk is aangesloten bij de branchevereniging Sociaal Werk Nederland. Van de 460 leden 

van Sociaal Werk Nederland beschikt Stichting Netwerk sinds 2019, met nog 27 collega organisaties 

over het Kwaliteitslabel Sociaal Werk en werkt zij volgens de Governance Code. Als onderdeel van 

het kwaliteitslabel zijn al onze sociaal werkers beroeps geregistreerd. Stichting Netwerk heeft in 2019 

het certificaat dementievriendelijke organisatie ontvangen en zet zich hier blijvend voor in.  

Sturen op maatschappelijk resultaat 

Met de inzet van het kwaliteitskompas8 zal Stichting Netwerk de komende jaren meer gaan sturen 

op maatschappelijk resultaat; meer zichtbaar maken wat we doen en wat het effect is. Dit doen wij 

niet alleen. Samen met de gemeente en andere stakeholders moeten we de komende jaren aandacht 

geven aan het in gemeenschappelijke taal formuleren van gewenste maatschappelijke resultaten en 

indicatoren. Dit ontwikkelproces zal mede ondersteund worden door Movisie en mogelijk andere 

gemeenten en (welzijns)organisaties die zich in dit ontwikkelproces bevinden.  

Stakeholders en tevredenheid  

In 2020 zal Stichting Netwerk een behoefteonderzoek uitvoeren onder al haar stakeholders. De grote 
groep vrijwilligers die aan Netwerk is verbonden zal hier een prominente rol in spelen. Dergelijk 
onderzoek zal jaarlijks terugkeren. Wij blijven de tevredenheid van onze klanten meten, deze vormt 
tevens vast onderdeel van het kwaliteitskompas. 
 

Duurzaamheid  

Stichting Netwerk neemt deel aan Puur Hoorn (www.puurhoorn.nl) een platform van inwoners, 
ondernemers en bestuurders voor een duurzame stad. Voorbeelden van verduurzamen zijn 
ledverlichting op alle locaties, geen plastic bekertjes meer en zonnepanelen op wijkcentra. De wens 
voor gescheiden afval is er, echter wegens externe factoren lukt het ons nog niet om dit te 
realiseren. Daarnaast speelt Netwerk op gebied van bewustwording en actieve deelneming aan 
activiteiten in dit kader een rol. 
 

 

 

 

                                                           
8 https://www.movisie.nl/publicatie/kwaliteitskompas-praktijk  

           

http://www.puurhoorn.nl/
https://www.movisie.nl/publicatie/kwaliteitskompas-praktijk
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Innovatie en ondernemen  

Waar mogelijk werken we volgens het principe ‘nieuw voor oud’. Hieronder verstaan we het daar 

waar mogelijk borgen en dus implementeren van succesvolle projecten in het basisaanbod. Maar dit 

gaat ook over innovatie binnen het huidige basisaanbod. Hierbij rekening houdend met zowel 

aandacht voor de verschillende (leeftijds)groepen die door Stichting Netwerk bediend worden, als de 

realiseerbaarheid en prioritering. Hiernaast voeren we diverse projecten uit en sluiten we aan bij de 

veranderende samenleving. Zo voeren we het project ‘Gamen verbindt’ uit dat door Microsoft wordt 

gefinancierd. We zien steeds vaker dat een onderneming wil investeren in maatschappelijke 

vraagstukken. De komende jaren verwachten we dan ook meer vernieuwende projecten op deze 

manier te kunnen gaan uitvoeren. Ook binnen bestaande initiatieven gaan we vaker op zoek naar 

bijdragen (zowel financieel als in diensten en/of producten) vanuit de commerciële branche. 

Bijvoorbeeld restaurants of supermarkten die hun diensten en/of producten aanbieden in de 

buurtrestaurants in de wijkcentra.  

Aandachtspunten en uitdagingen  
Tekorten in sociaal domein  

De wijze waarop de huidige tekorten in het sociaal domein worden aangepakt kunnen een reeël 
risico vormen voor de wijze waarop de sociale basis de komende jaren wordt neergezet en geborgd 
in de samenleving. Dat is niet enkel een landelijk beeld maar dit zien we ook regionaal. 
 

Eric van de Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland: “Sociaal werk is het sociaal vaccineren van 

mensen. Voorkomen is beter dan genezen, je bestrijdt niet enkel de ziekteverschijnselen maar 

probeert te voorkomen dat ze ontstaan”. Investeren in een sterke sociale basis is geen sluitpost maar 

moet eerste prioriteit zijn op de gemeentelijke en rijksbegroting.  

De ondersteuning van kwetsbare inwoners dreigt verder onder druk te staan wanneer de tekorten in 

het sociaal domein worden neergelegd in de sociale basis. Kleine problemen worden dan snel zware 

zorg(en). 80% van de ouderen woont nu langer zelfstandig thuis, vele inwoners met psychische 

problemen wonen in sociale huurwoningen, statushouders moeten integreren, sociale verbindingen 

en contact tussen mensen in de wijk ontstaan niet vanzelf. Een sterke sociale basis vraagt visie en 

daadkracht.  

Preventie en 1.Hoorn 

1.Hoorn bevindt zich momenteel in een fase van verandering. Zo kiest de gemeente ervoor om een 

deel van de medewerkers van 1.Hoorn in dienst te nemen en een ander deel gedetacheerd te laten  

(volgens meerjarenafspraken). Deze scheiding wordt gemaakt op basis van functie(taken).  

De medewerkers van Netwerk komen niet in dienst van de gemeente. Zij vervullen een rol in het 

(preventieve) voorveld wat een minder duidelijk onderdeel zal uitmaken van 1.Hoorn.  

Medio 2020 moet er meer duidelijkheid zijn over de wijze waarop zij deze rol gaan vervullen. 

Ondanks dat dit een inhoudelijke uitdaging vormt zit hier niet de eigenlijke uitdaging. Die uitdaging 

zit in de capaciteit die nu in 1.Hoorn wordt ingezet. Deze kan en mag niet ter discussie staan wegens 

het drukkende tekort in het sociaal domein. Juist jongerenwerk, welke men ook als individuele 

‘straatcoach’ kan inzetten kan dure jeugdhulp voorkomen. Tevens is het ondenkbaar dat het sociaal 

werk, dat bij de start van 1.Hoorn is onttrokken aan de bestaande capaciteit, zou moeten inleveren 

kijkend naar de maatschappelijke opgave die er ligt ter ondersteuning van kwetsbare inwoners. 
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Tekort en herstructurering 

De afgelopen jaren kampt de stichting met een tekort, dat naast de nodige efficiencymaatregelen, 

met de eigen reserves werd opgevangen. Het tekort wordt deels veroorzaakt door het uitblijven van 

compensatie van de inflatie en deels doordat de cao-loonsverhogingen maar over een deel van de 

loonkosten wordt vergoed. Naarmate de tijd verstrijkt zal dit steeds meer (zichtbare) invloed hebben 

op de capaciteit van het wijkwerk en dus de uitvoering. De inkomsten zoals die van de bar en verhuur 

kunnen dit tekort niet compenseren. De activiteiten, horeca en verhuur moeten toegankelijk zijn en 

blijven voor iedereen, ook voor inwoners met een krappe beurs.   

Tevens moet er door het afstoten van de sector peuterwerk per 1 april 2020 een herstructurering 

plaatsvinden binnen de overhead. Naast het reduceren van huisvestingskosten kijken we ook naar 

het meer efficiënt inrichten van bedrijfsprocessen en zoeken we naar mogelijkheden voor 

alternatieve inzet van (een deel van de) bestaande overheadfuncties. Een voorbeeld is de 

samenwerking met Vrijwilligerspunt waar we een aantal ondersteunende diensten voor gaan 

uitvoeren. 

De komende jaren zal de stichting het eigen vermogen weer op een gezond niveau zien te krijgen.  

 

Samen op weg vraagt om samen vooruit, geloven in ons kunnen, samen kracht en staan voor 

juist die mensen die een steuntje in de rug hard kunnen gebruiken.  

  


