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Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben.
Ede, maart 2018
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Voorwoord
Beste lezer,
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van Netwerk Dien je
Stad over het jaar 2017. Een jaar waarin we weer met
veel passie jongeren konden inspireren en hen konden
inzetten bij hulp aan kwetsbare mensen in Ede.
Allereerst willen we u bedanken voor de steun aan
en betrokkenheid bij Netwerk Dien je Stad. Dit is van
enorme waarde voor ons team en de mensen in Ede die
de hulp van de jongeren goed kunnen gebruiken.
Met elkaar konden we bijdragen aan de missie: een
Edese samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.
Samen met maatschappelijke organisaties, scholen,
woningcorporatie Woonstede, gemeente Ede, kerken,
bedrijven, fondsen en andere betrokkenen konden we
het hele jaar door mogelijk maken dat jongeren zich
vrijwillig inzetten voor (kwetsbare) mensen.
Dan denk ik gelijk ook terug aan een telefoontje van
een bewindvoerder van een mevrouw die opgenomen
werd in een hospice in Ede. Geen familie, geen vrienden,
alleen een bewindvoerder. De vraag kwam of we met
enige spoed konden helpen om de woning van
mevrouw klaar te maken voor oplevering aan de woning
corporatie. De schulden van mevrouw en de zorgen die
dit met zich zou meebrengen, zouden snel toenemen.
Met individuele jongeren en de inzet van een grote
groep jongeren van een studentenvereniging werd het
mogelijk om de woning leeg te halen en de wanden van
een frisse verflaag te voorzien. De jongeren betrokken

ook buren van mevrouw bij het realiseren van de klus.
Zo heeft een buurman geholpen om de wasmachine te
ontkoppelen. Gelukkig ging het onverwachts beter met
mevrouw en mocht ze het hospice verlaten om naar een
woon- en zorgcentrum te gaan. Hier had niemand op
gerekend. Daar hebben we toen nog wat meubels van
mevrouw heen gebracht.
Bij de beantwoording van deze hulpvraag raakte een
nieuwe groep jongeren betrokken op een mevrouw
in Ede. Zij leerden om iets voor iemand te betekenen.
We zien dat de verhalen van hulp aan mensen in moei
lijke omstandigheden steeds jongeren inspireert om
zich ook in te zetten. Zij ontdekken dat iets voor een
ander doen belangrijk is en dat het bij het dagelijkse
leven hoort. Het heeft een grote impact dat jongeren
zich vrijwillig inzetten. Zowel op de persoon die hulp
krijgt, de betrokken organisaties, de jongeren zelf en de
samenleving.
We zijn dankbaar voor al die jongeren en organisaties
die zich hebben ingezet voor kwetsbare mensen in Ede.
Namens het team van Netwerk Dien je Stad wens ik u
veel leesplezier toe!

Maries van der Hek,
Netwerkcoördinator
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Netwerk Dien je Stad

en begeleiden hen in de hulp die zij bieden aan kwets
bare doelgroepen in Ede.

Achtergrond

Doel

Netwerk Dien je Stad is een lokaal jongeren vrijwilligers
netwerk dat bestaat uit jongeren die zich vrijwillig
inzetten voor kwetsbare mensen in de gemeente Ede.
Het netwerk is in 2009 ontstaan vanuit het initiatief
van Edese jongeren die betrokken waren bij Stichting
TijdVoorActie. Netwerk Dien je Stad richt zich in Ede op
een brede doelgroep van mensen in verschillende leef
tijden en met diverse achtergronden.

Visie

Er zijn in de gemeente Ede mensen die leven in kwets
bare omstandigheden en niet over een sociaal netwerk
beschikken dat hen kan helpen. Tegelijkertijd zien we een
generatie jongeren die verlangt naar een samenleving
waarin mensen naar elkaar omzien. Jongeren willen graag
van betekenis zijn voor een ander en zijn bereid om zich
vrijwillig in te zetten voor hun kwetsbare stadsgenoten.
Netwerk Dien je Stad verlangt naar een samenleving
waarin mensen naar elkaar omzien. Jongeren in Ede
hebben tijd en aandacht voor elkaar en voor de mensen
om zich heen. Verschillende doelgroepen in de samen
leving zijn met elkaar verbonden en hebben waardevolle
ontmoetingen.

Hulp en netwerk bieden aan mensen in Ede die weinig
of geen netwerk hebben.
Subdoelen
Jongeren (individueel en in groepen) inzetten voor
een ander
Jongeren inspireren en motiveren tot vrijwilligerswerk
Hulp en netwerk bieden aan (kwetsbare) mensen
Het samenleven, onderlinge betrokkenheid, zorg en
inzet bevorderen
Actief burgerschap ontwikkelen (in samenwerking
met onderwijs)
Het voeden van een intrinsieke motivatie bij vrijwilligers
Faciliteren van vrijwilligerswerk
Verbinden en ontmoeten van verschillende doel
groepen

Contactgegevens

Stichting TijdVoorActie
Telefoon: 0681196502
Email: netwerk@dienjestad.nl
Website: www.dienjestad.nl
Rek.nr.: NL07RABO0309322065
t.n.v.: Stichting TijdVoorActie, Ede
o.v.v.: Netwerk Dien je Stad

Scholen, maatschappelijke organisaties, kerken en an
dere betrokkenen inspireren, stimuleren, onderwijzen
en leren jongeren om zich vrijwillig voor een ander in te
zetten. De hulp aan elkaar is vanzelfsprekend, het bouwt
de gemeenschap op en draagt bij aan het sociale netwerk
van mensen. Jongeren ondernemen nieuwe initiatieven
die bijdragen aan het samenleven en bevor
deren
de sociale cohesie en de onderlinge betrokkenheid.
Netwerk Dien je Stad laat zien dat iedereen een bijdrage
kan leveren aan het welzijn van mensen in Ede.

Missie

Netwerk Dien je Stad wil jongeren dagelijks de mogelijk
heid bieden om kwetsbare mensen te helpen door
sociale projecten te doen in Ede. We inspireren jongeren
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“Iedere keer als ik om me heen
keek dacht ik, dit gaan we nooit
redden”
Het doen van vrijwilligerswerk is niet al
leen maar mooi, leuk en gezellig. Soms
zijn er keiharde deadlines aan klussen
verbonden en moeten alle zeilen
worden bijgezet. Afgelopen zomer
deed Netwerk Dien je Stad zo’n mon
sterproject.
Projectcoördinator Maikel vertelt: ‘Ans,
een vrouw die al vanaf het begin van
Netwerk Dien je Stad betrokken is als
vrijwilliger, moest door een samenloop
van omstandigheden haar huis uit. Ze
heeft 37 jaar in haar huis gewoond en
allerlei spullen verzameld om aan ver
schillende instanties te doneren. Haar
huis stond dus erg vol. In de aanloop
naar de verhuizing ben ik drie keer bij
haar geweest om haar te helpen met
spullen uitzoeken en wegbrengen,
maar het was gewoon te veel.’
We gaan er voor
Die week is Netwerk Dien je Stad druk
met een aantal andere verhuizingen.
Toch beslist Maikel en zijn team dat ze
Ans willen helpen: ‘of we gaan er voor
en proberen te doen wat we kunnen, of
de nieuwe eigenaar verwijderd al haar

spullen op Ans kosten.’ Op vrijdagocht
end start een aantal vrijwilligers met
het inpakken en voorbereiden van de
verhuizing. Het huis staat letterlijk tot
de nok vol en de tijd tikt door. Naast
alle vrijwilligers werkt het ook het hele
team van Netwerk Dien je Stad hard
mee. ’s Avonds komt onverwacht nog
een sportteam helpen en iedereen
werkt zo hard hij kan.
Via een verhuisbedrijf probeert Maikel
een verhuiswagen te regelen, maar
dat lukt niet meer. Als laatste poging
schakelt hij een transportbedrijf in met
de vraag of zij een container kunnen
leveren zodat alle spullen in ieder geval
opgeslagen kunnen worden. Ook dit
blijkt op korte termijn lastig. Het trans
portbedrijf had gezegd dat ze hun best
zouden doen, maar wilden niks toeze
ggen. Maikel: “het werd later en later
en net toen ik tegen Ans zei: ‘die komen
niet meer’ reed er een grote kraan
wagen de straat in. Dat was echt een
heel bijzonder moment. Ans was erg
geëmotioneerd en dat raakte ons echt
en gaf een positieve boost!”
Nieuwe eigenaar
De container maakt het verhuizen een
stuk makkelijker, alle spullen kunnen
gewoon in de container geschoven

worden. Ondertussen komt de nieuwe
eigenaar nog langs om te benadruk
ken dat het huis zaterdag om vier uur
leeg moet zijn. “Dat is het wrange aan
zo’n executieverkoop” vertelt Maikel,
“zo’n nieuwe eigenaar zet zo’n huis di
rect daarna weer in de verkoop. Voor
hem is het puur zakelijk, terwijl het
voor Ans heel pijnlijk is dat ze na bijna
40 jaar haar huis uit moet.”
Op zaterdagavond is een groot deel
van het huis leeggeruimd. Maar het
is nog lang niet klaar. Ook zondag
en maandag wordt er nog keihard
doorgewerkt. Er wordt nog een schuur
leeggehaald en een traplift verwijderd.
Tegen ieders verwachtingen in is het
huis maandagmiddag om vier uur
inderdaad leeg. De spullen van Ans
staan nu op vier verschillende locaties
opgeslagen omdat ze zelf nog geen
nieuwe woonruimte heeft.
Uiteindelijk hebben 27 vrijwilligers 134
uur lang gebikkeld. Maikel: “Achter
af ben ik super trots dat we deze klus
hebben geklaard. Trots op alle vrijwil
ligers en iedereen van Dien je Stad en
TijdVoorActie die hebben geholpen,
maar vooral trots op Ans, hoe ze on
danks alle tegenslagen zo hard heeft
gewerkt.”
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Resultaat
In het jaar 2017 zijn de volgende
resultaten behaald:

Projecten
overig (7)
huiswerkbegeleiding ( 69)

maatjescontact (27)
praktische
hulp binnen (43)

Totaal
diensten (64)

373
projecten

praktische
hulp buiten (46)

doelgroepen (61)

na intake doorverwezen / zelf opgelost (56)

Hulpactiviteiten

overig (86)
praktische hulp (89)

Huiswerkbegeleiding (1044)
vrijwilligers

maatjescontact (262)

Diensten (412)

1055
9260

hulpactiviteiten
doelgroepen (611)

2504

Vrijwilligers
overig (120)
doelgroepen (548)

Praktische hulp
Binnen (107)

vrijwilligersuren
diensten (160)

Praktische
hulp buiten (120)
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Sociale activiteiten

zowel eenmalige hulp als ondersteuning op de langere
termijn.

Dagelijkse hulpactiviteiten

Er kwamen verschillende hulpvragen binnen bij Netwerk
Dien je Stad. Deze zijn onder te verdelen in de volgende
clusters:

Dagelijks vonden er sociale projecten en hulpactiviteiten
plaats. Het bieden van hulp en netwerk aan kwetsbare
mensen is waar het coördinatieteam dagelijks mee bezig
was. Jongeren koppelen aan hulpvragen die bij Netwerk
Dien je Stad binnen komen en opgehaald worden in de
samenleving. Het gaat hierbij om zowel het realiseren
van eenmalige hulpvragen als ondersteuning bieden
aan de trajecten die tijdelijk of van structurele aard zijn.
Als er groepen jongeren inzetbaar zijn, worden ook
zorginstellingen benaderd om bijzondere activiteiten te
organiseren voor hun doelgroep. Dit betreft activiteiten
die normaliter niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld wandelen,
muziek maken en spelletjes doen.
Netwerk Dien je Stad heeft door het jaar heen veel
mensen aan elkaar verbonden. Jongeren werden
gekoppeld aan kwetsbare mensen met een hulpvraag.
Dit zijn mensen die wegens omstandigheden niet zelf in
staat zijn om alleen een situatie op te lossen. Zij hebben
niet de financiën om hulp in te kopen en niet de mensen
om zich heen die hen kunnen helpen.
De jongeren wisten Netwerk Dien je Stad alleen, met
hun vriendengroep of via hun opleiding te vinden. Via
maatschappelijke organisaties, Sociale Teams, inwo
ners zelf en het Schakelpunt van Malkander kwamen
vele hulpvragen bij Dien je Stad binnen. Deze vragen
werden door de medewerkers verbonden aan indivi
duele vrijwilligers of een groep jongeren. Het ging om

Praktische klussen in en om het huis
Huiswerkbegeleiding
Maatjescontact
Diensten
Activiteiten voor doelgroepen

Praktische klussen in en om het huis

Netwerk Dien je Stad heeft tuinen en kluswerkzaam
heden in en om het huis van hulpbehoevende inwoners
gerealiseerd. Vrijwilligers hielpen bij schilder- en schoon
maakklussen en het opruimen en schoonmaken van
verwaarloosde huishoudens. Bij deze uiteenlopende
klussen werd veel gebruikt gemaakt van de gezamen
lijke klus-en verhuisbus van Stichting Present Ede en
Netwerk Dien je Stad.

Huiswerkbegeleiding

Er zijn kinderen geholpen bij het leren van de Neder
landse taal en het maken van hun huiswerk. Het gaat
hier voornamelijk om kinderen van buitenlandse
komaf, waarbij de ouders niet voldoende bij machte
zijn om hun kinderen bij de schoolwerkzaamheden
te ondersteunen. Het kwam vaak voor dat de ouders
zelf niet of beperkt Nederlands spreken. Netwerk Dien
je Stad had in het jaar 2017 daardoor voortdurend te
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Van hulp bij het opruimen naar
een vertrouwensband
Al 1,5 jaar spreken Sara en Hans
wekelijks af. In het begin vooral
omdat zijn huis opgeruimd moest
worden, maar nu de band steeds
beter wordt praten ze steeds meer.
De ene keer kletsen ze wat en de
andere keer zoeken ze wat spullen
die hij nodig heeft voor de keu
ken. Ook zijn ze begonnen om de
woonkamer op te ruimen en schoon
te maken. Dit gaat iets minder snel
aangezien Hans veel papieren
moet doorkijken en zelf moet beslis
sen wat weg mag. Maar hij wil nog
steeds dat het opgeruimd wordt,
dus dat is positief! Verder heeft Hans
een schoonmaakster aangevraagd
bij Opella. Om de week komt er nu
een mevrouw langs die zijn appar
tement schoonmaakt. Dit bleek zijn
oude buurvrouw te zijn, waardoor
het contact soepel verloopt. Al met
al zijn ze nog steeds bezig, maar
komen ze langzaam weer een
stapje verder!
Voor Sara is het contact bijzonder
omdat Hans soms heel open is
tijdens het opruimen. Hij vertelt
haar dan over zijn ex-vrouw en
zijn jeugd, dingen die hij verde
met niemand deelt. Dit maakt het
voor Sara waardevol.

maken met een wachtlijst. Het
gaat voornamelijk om kinderen
tussen de 6 en 12 jaar. Door vrijwil
ligers werd er huiswerkbegeleiding
aan huis verzorgd. Het gaat om
ondersteuning en oefenen bij de
Nederlandse taal, rekenen, begrij
pend lezen en andere schoolvak
ken. Naast de huiswerkbegeleiding
werden er leuke dingen gedaan met
de kinderen. De vrijwilligers kwamen
bij de gezinnen thuis en bouwden
in de meeste gevallen ook een
band op met het gezin. Culturen
ontmoeten elkaar, overeenkomsten
en verschillen worden gedeeld en
vrijwilligers blijven bijvoorbeeld
eten. Dit is van grote waarde. Er werd
samengewerkt met de intern bege
leider en groepsleerkracht van de
basisschool waar het kind op zit en
de ouders van de kinderen. Zo kan
er op een goede manier in de vraag
worden voorzien.

Maatjescontact

Er zijn jongeren die langdurig opge
trokken hebben met iemand uit Ede.
Door wekelijkse ontmoetingen werd
er een band opgebouwd, voelden
mensen zich gekend en gezien en
konden zij ook meedoen aan activi
teiten in de Edese samenleving.

Diensten

Jongeren realiseerden ondersteuning
door onder andere het samen doen
van boodschappen, het uitlaten van
de hond, hulp in het huishouden,
bij kleine en grote verhuizingen, het
maken van wandelingen, het bied
en van reisondersteuning en het
bezoeken van (eenzame) ouderen.

Activiteiten voor doelgroepen

Er zijn projecten en hulpvragen uit
gevoerd ten behoeve van kwets
bare doelgroepen. Voorbeelden zijn
mensen die wonen of dagbesteding
volgen bij organisaties als ’s Heeren
Loo, Leger des Heils, het COA, Yoin
Lindenhout, Stichting Timon, Vi
lente, Opella, Bethanië, Philadelphia.
Zo kon er eenmalige, tijdelijke en
structurele hulp worden geboden
op de afdelingen. Gericht op het in
dividu door samen een activiteit te
ondernemen of aan een woonen
of dagbestedingsgroep als geheel.
Er is muziek gemaakt, gedanst, een
beauty middag gehouden, er zijn
wandeltochten gemaakt, spelletjes
gedaan, pannenkoeken gebakken
en er hebben veel waardevolle
gesprekken plaatsgevonden.
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“Willemijn is pas 34 jaar, maar ging vanwege haar medische achtergrond verhuizen
naar een seniorenwoning. Ze heeft een aangeboren heupdysplasie, vocht in de
botten, heupartrose, problemen met het bekken, en heeft ook nog een botziekte
erbij, waardoor ze amper kan lopen. Ze heeft een rolstoel en een trippelstoel en
kan alleen lopen via 2 krukken. Ze leeft met erg veel pijn en slikt 21 tabletten per
dag. Daarnaast heeft ze autisme en weinig netwerk. De verhuizing is voor haar
heel spannend en ze maakt zich er grote zorgen over. Daarnaast was ze ook heel
verdrietig dat bijna niemand haar wilde helpen.
Toen ik dit allemaal hoorde, had ik direct het gevoel dat ik hier niet zomaar wat
vrijwilligers heen kon sturen die de verhuizing wel zouden regelen. Mijn gevoel gaf
aan dat ik hier zelf bij aanwezig moest zijn. Willemijn had zelf al twee mensen
geregeld die een auto met paardentrailer hadden waar in verhuisd kon worden.
Er waren alleen nog sjouwers nodig..
Netwerk Dien je Stad had ook een aantal mensen geregeld die konden helpen.
Bij elkaar was het een bont gezelschap. Vanuit ons waren er een politieagent, een
statushouder, een autist, een zwangere en een student. Vanuit Willemijn was er
een autist, collega van de permar, iemand met rugproblemen, een bijna blinde,
een bijzondere huismeester en Willemijn zelf die alleen maar kon zitten.
Op de dag van de verhuizing bleek dat de spullen nog helemaal niet waren inge
pakt. Een vrijwilliger en ik zijn gelijk op zoek gegaan naar dozen en plastic zakken
en hebben daar zo goed en zo kwaad als het ging alle losliggende spullen in ver
zameld. De mannen gingen ondertussen de grote meubels naar de aanhanger
brengen.
Het bleek uiteindelijk veel meer werk dan verwacht, vooral omdat niet iedereen
evenveel kon doen. Uiteindelijk heb ik mijn eigen man nog gebeld om te komen
helpen. Al met al zijn ze zo ongeveer 5 uur bezig geweest. Maar alle spullen en de
poes waren veilig over. Willemijn was erg blij en mooi om te zien hoe iedereen zijn
steentje bij kan dragen.
Lisanne Brouwer, projectcoördinator

Jongeren in contact met
kwetsbare doelgroepen
Een van de doelen van Netwerk Dien je Stad is om jongeren in contact
te brengen met mensen die ze in hun dagelijkse leven niet zo snel tegen
komen. Afgelopen jaar hebben er vele ontmoetingen plaatsgevonden,
werden er jongeren geraakt door het verhaal van de ander en zijn er veel
mensen ondersteund en geholpen.

Ouderen

Jongeren gingen op bezoek bij oudere mensen. Dit gebeurde zowel bij in
dividuele ouderen aan huis als bij verzorgingshuizen. Het ging vaak om een
zaamheid en behoefte aan contact. Een kopje koffie drinken, spelletjes doen,

een wandeling maken of samen
boodschappen doen. Daarnaast
werd er praktische hulp geboden. Er
zijn ook groepen vrijwilligers die een
activiteit voor ouderen verzorgden.
Dat waren leerlingen van middelbare scholen, studentenverenigingen,
deelnemers aan zomerkampen en
jongeren uit kerken. Er werden
verschillende activiteiten gedaan
zoals een high tea, een speurtocht,
een bezoek aan de kinderboerderij,
een bingo of een wandeltocht naar
het centrum van Ede.

Kinderen en gezinnen

Jongeren gaven huiswerkbegeleid
ing en boden (praktische) onder
steuning in gezinnen. Er waren mooie
ontmoetingen en verbinding
en
tussen de jongeren en de gezin
nen. Er ontstonden waardevolle
en langdurige relaties waardoor
netwerkversterking werd verwezen
lijkt.

Mensen met een verstandelijke
of meervoudige beperking

Jongeren hebben activiteiten ge
houden voor en met mensen met een
beperking. Dit gebeurde zowel op
locaties waar dagactiviteiten plaats
vinden als in de groepswoningen.
De jongeren hebben gezellig
spelletjes gedaan, muziek gemaakt,
gesnoezeld, knutsel- en schilderacti
viteiten aangeboden en diverse lek
kernijen met de mensen gebakken.

Kwetsbare mensen

Op verschillende plaatsen in Ede
hebben jongeren kwetsbare men
sen in de samenleving ontmoet. Dit
gebeurde bij mensen thuis, maar
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bijvoorbeeld ook bij inloophuis Meet-Inn. Kwetsbare
mensen werden ook doorverwezen naar passende acti
viteiten zoals een open maaltijd, een vrouwengroep en
het Noodfonds Ede.
Diverse kwetsbare mensen zijn van hulpontvanger ook
vrijwilliger geworden. Zij zijn mee gaan helpen in de
hulp aan andere mensen met een hulpvraag.

Door een huishouden op te ruimen en schoon te maken
kon in meerdere situaties vervolgens thuiszorg opge
start worden, waardoor de leefsituatie van de persoon
voor de lange duur is veranderd. De persoon kon in
sommige situaties het huis weer zelfstandig bijhouden.
Er hebben diverse malen ontmoetingen plaatsgevon
den tussen jongeren en de bewoners van het Sociaal
Pension van het Leger des Heils.

Mensen uit een vluchtsituatie

Kleine en grote groepen jongeren hebben activiteiten
georganiseerd voor kinderen, jongeren en volwassenen
die uit een vluchtsituatie komen. Zo waren er diverse
activiteiten als sport-, knutsel-, kook-, en spelactiviteiten
die door vrijwilligers georganiseerd werden. In de
ontmoet
ing met elkaar werden vooroordelen weg
genomen en leerde men elkaar kennen. Activiteiten
vonden in samenwerking met COA Wageningen, Inter
nationale Schakelklassen van Het Streek, Stichting Timon
en Yoin Lindenhout plaats.

Dak- en thuislozen en mensen met een verslaving

Els heeft COPD en de enige mensen met wie ze in
contact was waren haar zorgverleners. Doordat ze zo
weinig energie had, kwam ze niet buiten de deur en was
ze erg eenzaam. Daar kwam gelukkig verandering in
toen José haar maatje werd. Regelmatig spraken ze af
en als het mogelijk is ondernemen ze samen dingen,
zoals een visje eten op de markt. Toen Els werd opge
nomen in een revalidatiecentrum stopte het contact
niet. José bleef haar bezoeken en ze bellen en appen
regelmatig met elkaar, want het onderlinge contact is
voor beiden erg waardevol!

Er zijn ook groepen geweest die met elkaar een zwaar
vervuild huishouden en/of een tuin hebben opgeruimd.
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Proef de verbinding!

vrijwilliger?” Zijn buurvrouw antwoordt: “Jazeker bent u
dat!” Meneer: “Ik dacht, dat is iets wat je gewoon doet.”

12 december vond het jaarlijkse Ontmoetingsfeest van
Netwerk Dien je Stad plaats. Nieuw dit jaar, was dat het
samen werd georganiseerd en gevierd met Netwerk
voor Jou uit Veenendaal. Een feest waar iedereen, alle
lagen van de maatschappij, als een soort mini-samenlev
ing, elkaar kan ontmoeten. De Basiliek in Veenendaal was
sfeervol aangekleed met winterse bomen, honderden
lichtjes en buiten knetterden de vuren al gezellig. Het
dikke pak sneeuw maakte het kerstplaatje compleet.

Terwijl alle gasten heerlijk eten van een drie-gangen din
er, speelt de band vrolijke kerstliedjes en interviewen de
twee burgemeesters elkaar. Wanneer Jolanda Fennema,
regio-officier van het Leger des Heils, op het podium
vertelt waarom zíj kerst viert, kan je een speld horen val
len. Een van de aanwezige politieagenten reageert: “Zelf
ben ik helemaal niet gelovig en heb ik geen kerkelijke
achtergrond, maar ik vind het wel heel bijzonder wat
christenen vanuit hun geloof doen voor anderen.”

Een dag eerder, toen het Ontmoetingsfeest eigenlijk zou
plaatsvinden, gooide diezelfde sneeuw nog flink roet in
het eten. Door de afgegeven code rood, werd de organi
satie gedwongen het feest een dag te verplaatsen. Maar
dat mag de pret niet drukken, één van de gasten komt
glunderend binnen: “Dit is al de vierde keer dat ik bij het
Ontmoetingsfeest ben, ik vind het ieder jaar toch weer
zo bijzonder en gezellig!”

Aan het begin van de avond vertelt één van de gasten:
“Die mensen van Dien je Stad hebben mij echt geholpen
aan een nieuwe start. In het nieuwe jaar ga ik beginnen
met een opleiding om ervaringsdeskundige te worden,
dan kan ik mensen met een verslaving helpen. Ik hoop
vanavond mensen te ontmoeten om mijn netwerk een
beetje uit te breiden”. Aan het einde van de avond ver
telt hij: “Het viel me erg mee, ik vond het toch best een
beetje spannend om hier in mijn eentje naar toe te gaan,
maar ik heb veel aardige mensen gesproken.”

Het thema van de avond is ‘Proef de Verbinding’.
Na het voorgerecht werden alle gasten uitgedaagd
op te staan en aan een tafel te gaan zitten waar ze
niemand kenden. Aan de grote ronde tafels zat
en inwoners uit Ede en Veenendaal, hulpontvanger
of vrijwilliger, christen of moslim, iedereen zit door
elkaar. Sommige mensen zijn niet eens bewust vrij
williger. Een meneer is maatje van een vluchtel
ing vraagt zich af: “als ik maatje ben, ben ik dan ook

Dat is het mooie aan zo’n avond: iedereen ontmoet
nieuwe, aardige mensen en geniet van het samen zijn.
Netwerk Dien je Stad en Netwerk voor Jou kijken terug
op een prachtige avond, die niet mogelijk was geweest
zonder de hulp van ruim 60 vrijwilligers en heel veel
sponsoren.
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Inspireren en vormen van
jongeren
Een belangrijk doel voor Netwerk Dien je Stad was in
2017 het inspireren en vormen van jongeren. Jongeren
enthousiast maken en motiveren om zich in te zetten
voor kwetsbare mensen in de samenleving en dit eigen
te maken in hun leven.
We hebben in 2017 veel jongeren mogen spreken en
ontmoeten tijdens PR activiteiten, in kennismakings
gesprekken en de begeleiding die het netwerk biedt bij
het doen van vrijwilligerswerk. In de ontmoeting met
jongeren deelt Netwerk Dien je Stad actief waarom zij
dit werk doet en wat zij precies doen. De sociale nood
wordt zo zichtbaar. Dien je Stad gaat in gesprek over wat
jongeren zien in de samenleving en hoe zij daar zelf een
antwoord op kunnen geven.
De inspiratiemomenten waren ook een onderdeel van
kleine en grotere evenementen die Netwerk Dien je Stad
voor jongerengroepen organiseerde. Het gaat dan om
het organiseren van een maatschappelijke dag, invulling
van opleidingsactiviteiten of met een groep jongeren

vrijwilligerswerk doen. Daarnaast hebben er ook losse
presentaties en inspiratieactiviteiten plaatsgevonden.
Netwerk Dien je Stad heeft onder andere inspiratie en
presentaties verzorgd aan:
studenten van het Dulon College/ ROC A12;
jongeren die op kamp waren in de gemeente Ede;
leerlingen van Het Streek;
studenten van de Christelijke Hogeschool Ede;
medewerkers van het Kröller-Müller museum;
studenten van de Evangelische Hogeschool
Amersfoort;
internationale studenten die een werkbezoek
brachten;
tiener- en jeugdgroepen uit kerken;
studenten van de studentenvereniging Ichthus,
NSEde, Studenten in Kringen en CSFR.
De jongeren raakten geïnspireerd en dachten na over
hun bereidheid om de stad te dienen. Na afloop van
een praktijkervaring met diverse doelgroepen uit de
Edese samenleving was er ruimte voor evaluatie en re
flectie. Verhalen en ervaringen werden gedeeld. Het is
prachtig om te zien hoe de vertaalslag door de jongeren
naar hun eigen woonwijk gemaakt werd. Voor meerdere
personen heeft de inspiratie en ervaring ervoor gezorgd
dat zij anders in het leven zijn komen te staan.
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Column “Maatschappe
lijke Diensttijd”
Het waren nog jonge gasten die er in eerste instantie niet zo
veel zin in hadden. Tycho, Walid en Chang van Het Streek, 13
jaar oud. Maar ze stonden wel klaar voor een oudere vrouw
in nood.
Dien je Stad nam deze jongens mee in de hulp aan een
dame op leeftijd. De drie jongens deden een bijzondere er
varing op. Ze bleken dit zo leuk te vinden, dat het hulp bie
den niet bij een keer bleef! Dat is toch fantastisch om te zien
gebeuren?! Jonge gasten die er uiteindelijk zelf voor kiezen
om waarde toe te voegen aan het leven van iemand anders
en daarin zelf belangrijke leerervaringen op te bouwen. Dat
smaakte voor hen naar meer… En wie weet kiezen deze
jongens later wel voor deelname aan de Maatschappelijke
Diensttijd.
De kans om voor een langere periode van betekenis te zijn in
de maatschappij en leerervaringen op te doen wil de opzet
van de Maatschappelijke Diensttijd vanaf de zomer in 2018
gaan bieden. Via het regeerakkoord is deze mogelijkheid tot
stand gekomen. De dienststijd heeft als uitgangspunt dat
deze vrijwillig en niet verplicht is. Belangrijk is dat jongeren
op de een of andere manier intrinsiek hiervoor gemotiveerd
zijn of raken. De vraag is natuurlijk of Tycho, Walid en Chang
dit zonder deze ervaring als verplichting of als kans hadden
gezien? Je ziet hoe belangrijk een positieve ervaring en de
persoonlijke begeleiding hierin is.
Netwerk Dien je Stad heeft als doel om hulp en netwerk te
bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben.
Jongeren ontmoeten kwetsbare mensen waarbij tijdens
eenmalige praktische hulp er een klik ontstaat tussen de
jonge vrijwilliger en de persoon die hulp ontvangt, waardoor
het contact tussen hen zich voortzet. Hierdoor leren jon
geren iets belangrijks. Want mensen die vandaag eenzaam
zijn of hulp nodig hebben, hebben dat morgen en volgende
week ook nog nodig. Het is tof om te zien hoe jongeren zich
hier bewust van zijn en daarmee tot de keuze komen om
ook voor langere tijd een relatie aan te gaan en een sociaal
contact voor iemand te zijn. De Maatschappelijke Diensttijd
kan deze ontwikkeling versterken en meer Edese jongeren de
kans geven om voor langere tijd van betekenis te zijn.

Impact maken
Afgelopen week verzorgde een collega een pre
sentatie aan een groep leerlingen van de opleiding
Zorg en Welzijn van het Dulon College. Ze had
den in eerste instantie niet zo’n zin om op pad te
gaan, want je gaat toch niet zo’n eind fietsen. En
waarom zou je spelletjes gaan doen met oud
eren? Daar hadden ze geen zin in. Na de nodige
weerstand zijn ze mee op pad gegaan. Ze heb
ben allerlei mensen ontmoet bij verschillende
instellingen. Van de leraren kregen we allemaal
enthousiaste foto’s door over hoe leuk de leerling
en bezig waren. Zelfs nadat de tijd verstreken was
bleven er leerlingen hangen bij de activiteiten;
‘Wij maken nog even het spelletje af, we komen
er zelf wel uit’, aldus het tweetal.
(Lisanne Brouwer, projectcoördinator)
Onderwijs biedt een belangrijke kans om je als mens te
ontwikkelen. Het overbrengen van kennis en vaardigheden
en het op jonge leeftijd opdoen van ervaring en praktijk
gericht leren is van onschatbare waarde. In dit proces wordt
de samenleving in Ede gevormd. Het is belangrijk dat je als
jongere ontdekt en leert wie je zelf bent, hoe je van betekenis
kunt zijn en hoe je kan bijdragen aan je stad. Netwerk Dien
je Stad vindt vrijwilligerswerk dat geïntegreerd is binnen het
onderwijs van groot belang. Zo worden jongeren van jongs
af aan gevormd. Dit wordt gerealiseerd in de samenwerking
met diverse Edese scholen. De potentie die erin zit om vanuit
je opleiding van jongs af aan in de samenleving bezig te zijn
met het ontdekken van diverse doelgroepen, organisaties en
de reflectie op jezelf is groot. Dat heeft impact op de korte
en langere termijn, zowel in je directe (leef)omgeving als in
een verzorgingshuis. Wat Netwerk Dien je Stad betreft vormt
onderwijs mét vrijwilligerswerk de basis voor een sociale
Edese samenleving. Het is gaaf om te zien hoe concreet deze
visie in 2017 in samenwerking met verschillende scholen is
omgezet naar realiteit. Nu gaat dit verder uitgebreid worden
met de Maatschappelijke Diensttijd in 2018.
Dat er nog veel ervaringsverhalen van jongeren als Tycho,
Walid en Chang mogen gaan volgen!
Eelke Dekens, directeur Netwerk Dien je Stad
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Samenwerking
Samenwerking met scholen

Netwerk Dien je Stad zoekt continu
de samenwerking met de diverse
onderwijsinstellingen die er in de
gemeente Ede zijn. Juist op scho
len zijn jongeren veel uur per week
aanwezig. Hier worden zij gevormd,
krijgen onderwijs en bereiden ze
zich voor op hun toekomst. Dit is
dan ook een plaats waar Netwerk
Dien je Stad de leerlingen en
studenten kan spreken. In de ont
moeting met de jongeren, de
verbinding met het onderwijs,
wordt het mogelijk om jongeren
te ontwikkelen in het ‘mens’ zijn.
Netwerk Dien je Stad inspireert
jongeren en brengt hen in contact
met kwetsbare mensen en doel
groepen in de Ede. Daar doen zij een
eerste ervaring op, ontmoeten zij
mensen die zij normaal gesproken
niet tegen komen en ontdekken ze
hoe waardevol en leuk het is om iets
voor iemand anders te betekenen.
In 2017 is er samengewerkt met di
verse scholen.
Dulon College (voorheen ROCA12)
Netwerk Dien je Stad werkt inmid
dels al acht jaar samen met het
Dulon College. Er wordt met meer
dere opleidingen en leerjaren
samengewerkt. Het gezamenlijk
voorbereiden en invulling geven
aan de sociale activiteiten staat hier
in centraal. Ook kon Dien je Stad ver
tellen over haar werk en hen inspir
eren om zich vrijwillig in te zetten
voor de mensen om hen heen.
Met diverse klassen van de opleid
ing Zorg & Welzijn (Pedagogisch

werk, Maat
schappelijke Zorg,
Klassen Assistent, Helpende)
zijn er activiteiten georganiseerd
voor diverse kwetsbare doel
groepen in de Edese samenleving.
Vanaf zomer 2017 is samenge
werkt met de ‘Opvang en Start
Klaar klas’. In deze klas zitten
leerlingen die een verkeerde
studiekeuze gemaakt hebben
of door (gedrags)problemen zijn
uitgevallen in het onderwijs. Er
wordt maatwerk geboden om
de leerlingen onder leiding van
Netwerk
Dien
je
Stad
vrijwilligers
werk te laten doen.
Zowel eenmalige, sociale activi
teiten als inzet voor langere tijd
is gereali
seerd. De leerlingen
ontdekken in deze heroriën
tatiefase wat ze wel en niet leuk
vinden. Zo draagt het bij aan hun
opleidingskeuze.

Iedereen was erg enthousiast;
het smaakt zelfs naar meer… Dit
was de reactie van een docent
van de Internationale Schakelklas
van Het Streek na afloop van een
bijzondere middag op het Dulon
College. Netwerk Dien je Stad had
in samenwerking met studenten
Pedagogisch Werk een middag
met onderwijs en leerzame ac
tiviteiten georganiseerd. Voor de
studenten een erg leerzame mid
dag om jongeren te ontmoeten
die uit een vluchtsituatie komen
en voor de leerlingen van het
ISK was het een goede gelegen
heid om Nederlands te spreken
en te weten te komen hoe het
MBO-onderwijs in zijn werk gaat.

Christelijke Hogeschool Ede
Netwerk Dien je Stad werkt vanaf de
start van het netwerk samen met de
Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Dit
bestond grotendeels uit de mogelijk
heid om studenten te inspireren
en hen in contact te brengen met
diverse groepen kwetsbare inwoners.
Zo doen de studenten nieuwe waar
devolle ervaringen op en dragen zij
direct bij aan het samenleven in Ede.
Na afloop van activiteiten werd er
gereflecteerd en geëvalueerd.
Social Work
Studenten organiseren en bieden
activiteiten aan kwetsbare doel
groepen in Edese samenleving:
jongeren die komen uit een vlucht
situatie, dak- en thuislozen, ouderen, mensen met een meervoudige
beperking en bij mensen thuis.
Studenten werden maatje van
iemand of gaven huiswerkbe
geleiding aan een kind die niet
zo goed kan meekomen op de
basisschool.
Netwerk Dien je Stad bracht
jonge ouders in contact met de
CHE om invulling te geven aan
de methodieklessen.
Studenten liepen in hun tweede,
derde of vierde leerjaar een stage
binnen Netwerk Dien je Stad. Dit
betreft zowel stages voor de
duur van een jaar, een half jaar of
enkele maanden.
Studenten deden hun afstudeer
opdracht of andere onderzoeken
ten behoeve van Netwerk Dien
je Stad.
Studenten hadden de mogelijk
heid om een traineeschip te
lopen bij Netwerk Dien je Stad.
Mens & Organisatie
Studenten bieden activiteiten en
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hulp aan kwetsbare doelgroepen:
jongeren en volwassenen die
komen uit een vluchtsituatie,
dak- en thuislozen, ouderen,
mensen met een meervoudige
beperking en bij mensen thuis.
Netwerk Dien je Stad is part
ner in de ontwikkeling van een
minor Sociaal Pionieren welke
hogeschool breed wordt aange
boden aan vierdejaarsstudenten.
Studenten deden hun afstudeer
“Door de juiste vragen van de studenten is het thuis weer rustig!”
Afgelopen september deed Netwerk Dien
je Stad een opmerkelijke oproep op Face
book. Gezocht: enthousiaste ouders. Voor
een samenwerking met de opleiding So
cial Work aan de Christelijke Hogeschool
Ede konden ouders met een opvoed
vraagstuk zich aanmelden voor een
aantal sessies waarin studenten de vraag
analyseren en advies geven. Ondertus
sen is het traject afgelopen en wil een
van de ouders zijn verhaal vertellen.
Johan (31) is getrouwd met Leanne
(30)* en samen hebben ze drie kin
deren. Twee meisjes, van 5 en 1,5 jaar
en een jongen van 4 jaar. De opvoed
vraag die Johan had toen hij aan het
traject begon, ging over de driftbuien
van zijn zoon. Deze buien waren be
hoorlijk dominant binnen het gezin en
Johan kon daar slecht mee om gaan.
“Soms gebeurde het dat mijn dochter
moe naar school ging, omdat mijn
zoon thuis heftig kon reageren, en ik
daar niet op in kon spelen. Dat is nat
uurlijk heel vervelend en daar voelde ik
mij machteloos over.”
Tijdens de gesprekken met de studenten
werd een model gebruikt om verschil

opdracht of andere onderzoeken
ten behoeve van Netwerk Dien
je Stad.
Studenten hadden de mogelijkheid om een traineeschip te
lopen bij Netwerk Dien je Stad.
Theologie
Studenten werden maatje van
iemand of geven huiswerkbe
geleiding aan een kind die niet
zo goed kan meekomen op de
lende levensgebieden in kaart te bren
gen, zoals werk, relaties en woonsitu
atie. Als de studenten Johan hier over
bevragen, wordt hij geconfronteerd met
iets wat zich een aantal jaar eerder heeft
afgespeeld. “Voordat we in Ede kwamen
wonen, woonden we ergens anders.
Hier hadden we heel slecht contact
met de buren. Onze huurbaas waar
schuwde ons hier van tevoren al voor,
maar we dachten: zo makkelijk laten we
ons niet uit het veld slaan.” De buren zijn
echter erg gevoelig voor lawaai; waar je
in oudere sociale huurwoningen al snel
last van hebt met jonge kinderen. Op
een dag staat het Advies & Meldpunt
Kindermishandeling (AMK) op de stoep
omdat ze een anonieme melding over
Johan en Leanne hebben ontvangen.
Vanaf het begin is het voor het AMK
duidelijk dat niks wijst op kindermishan
deling. Een aantal jaren later verhuist
het gezin naar Ede.
Door de vragen van de studenten, die
een helder beeld van de situatie pro
beren te schetsen, komt Johan tot het
inzicht dat dit incident hem behoorlijk
onzeker heeft gemaakt en traumatisch
voor hem is geweest. Elke keer wanneer
een van zijn kinderen een blauwe plek
of schram oploopt, bekruipt Johan
een angstig gevoel. Dit werkt echter

basisschool.
Netwerk Dien je Stad droeg bij
aan het onderwijs door HBO
Theologen in contact te bren
gen met kwetsbare doelgroepen
in de samenleving en hen te in
spireren om vanuit hun professie
bij te dragen aan maatschappe
lijke vraagstukken.
Studenten hadden de mogelijk
heid om een traineeschip te
lopen bij Netwerk Dien je Stad.
ook door in een heftige situatie: “Pas
viel mijn jongste dochter hard van de
fiets en moest ze met een ambulance
worden opgehaald. Op zo’n moment
merk ik dat ik me meer zorgen maak
over het Meldpunt Kindermishan
deling, dan over het welzijn van mijn
dochter. Dat vind ik heel erg. Ik wil er
juist voor haar zijn, maar deze trauma
tische ervaring stond hierbij in de weg.”
Door de vragen die de studenten van
de CHE stellen, ziet Johan in dat deze
traumatische ervaring zijn opvoeding
bepaalt. Dit uit zich in onzekerheid
en het willen controleren van zijn kin
deren om te voorkomen dat dit nog
eens gebeurt. Dit inzicht is voor Johan
een grote stap en hij heeft het verhaal
voor het eerst durven vertellen aan de
huisarts en bij het consultatiebureau
in Ede. Dit heeft hem veel vrijheid en
bevestiging gegeven in zijn opvoeding.
Ook probeert Johan wat soepeler en
minder controlerend te zijn tegenover
zijn kinderen. Met succes, want de
driftbuien van zijn zoontje zijn ver
minderd en hij kan meer onbevangen
in de relatie met hem staan. Doordat
de studenten de juiste vragen stelden,
brachten zij het balletje aan het rollen
en is het een stuk rustiger in het gezin!
*Johan en Leanne zijn verzonnen namen
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Het Streek
Netwerk Dien je Stad werkt al meerdere jaren samen
met deze middelbare school. Zowel met de locatie
Bovenbuurtweg, Zandlaan en Heyendaal. Doel was
om jongeren door inspiratie en sociale activiteiten een
maatschappelijke ervaring te bieden.
Kleine groepjes leerlingen hebben bij Netwerk Dien
je Stad hun maatschappelijke stage gevolgd. Onder
leiding van stagiaires en vrijwilligers hebben de
leerlingen diverse kwetsbare mensen in de Edese
samenleving geholpen.
Er zijn afspraken gemaakt om in 2018 in samenwerking
met Netwerk Dien je Stad het helpen van kwetsbare
mensen op te nemen in het onderwijs. Leerlingen
kunnen dan kiezen om voor een periode van zes
weken zich in kleine groepjes onder leiding van
Netwerk Dien je Stad in te zetten voor hun mede
mens. Jongeren worden zo gevormd en leren om te
zien naar andere mensen.
Er wordt samengewerkt met de Internationale
Schakelklassen. De leerlingen, afkomstig uit een
vluchtsituatie, werden in het kader van onderwijs in
contact gebracht met leeftijdsgenoten en onderwijs

instellingen. Zo leerden zij het Nederlandse onderwijs
systeem kennen en konden zij middels activiteiten
oefenen in het spreken van de Nederlandse taal.
Evangelische Hogeschool Amersfoort
In 2017 heeft Netwerk Dien je Stad voor het laatste
keer samengewerkt met de Evangelische Hogeschool
Amersfoort. Jarenlang kwamen zij een dag in het voor
jaar naar Ede om zich via Netwerk Dien je Stad in te
zetten voor diverse mensen en hielden zij activiteiten
voor verscheidende doelgroepen in Edese samenleving.
Sinds de start van Netwerk Sociale Gasten in Amersfoort
in 2016 hebben we de afgelopen twee jaar de dag ge
zamenlijk georganiseerd. Dit in verband met de grote
aantallen studenten. Nu Netwerk Sociale Gasten haar
netwerk verder heeft uitgebreid, zullen zij de dag in 2018
volledig in Amersfoort realiseren.
In januari organiseerde Netwerk Dien je Stad deze dag
en lieten de studenten in contact komen met de diverse
kwetsbare doelgroepen. De dag begon met inspiratie
en werd afgesloten met een moment van reflectie.
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Samenwerking met (vrijwilligers)organisaties

Netwerk Dien je Stad werkt met een groot aantal organi
saties samen en is betrokken bij verschillende initiatieven
die willen bijdragen aan het welzijn van mensen in Ede.
Netwerk Dien je Stad was onder andere betrokken bij:
Buurtinitiatieven
Pilot Ede-West, KenHem Community, Flower Power om
mee te denken rondom vraag en aanbod van hulp in de
wijken. Hiermee kon Netwerk Dien je Stad (zorg) organi
saties ondersteunen en faciliteren.
Werkgroep eenzaamheid Ede C
 entrum
Na onderzoek en een signaal rondom eenzaamheid in de
wijk EdeCentrum heeft Netwerk Dien je Stad zich, in
samenwerking met Malkander, hard gemaakt om zich in te
zetten voor deze doelgroep inwoners. Er is een plan van aan
pak geformuleerd en er is voorzien in het in kaart brengen
van diverse sociale activiteiten die Ede-Centrum rijk is.
Noodfonds Ede
Netwerk Dien je Stad heeft bijgedragen in de opzet en
realisatie van het noodfonds. Door diverse werkoverleg
gen en mee te schrijven aan het projectplan kon het
noodfonds ontwikkeld en opgericht worden.
Bijeenkomsten jeugd
Dien je Stad heeft zich aangesloten bij bijeenkomsten
rondom jeugd in de gemeente Ede.
Schakelpunt van Malkander
Er is samengewerkt rondom de hulp aan inwoners. Het
beantwoorden en doorverwijzen van hulpvragen stond
hierin centraal.
Maatschappelijk Netwerk Ede
Er is deelgenomen aan en actief geparticipeerd binnen
het Maatschappelijk Netwerk Ede.
Sociale Teams
Netwerk Dien je Stad werkt volop samen met de Sociale
Teams. Er werd snel en eenvoudig geschakeld rondom
hulpvragen vanuit de verschillende Edese wijken.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Er werd met het Centrum voor Jeugd en Gezin
samengewerkt rondom hulpvragen van inwoners uit

Ede. Daarnaast hebben we een jaarlijks terugkerende
presentatie verzorgd om met het personeel de mogelijk
heden tot samenwerking op casusniveau te bespreken.
Woon- en zorgcentra
Door het jaar heen is er continu samengewerkt met di
verse woon- en zorgcentra in de gemeente Ede, waar
aangesloten werd op bestaande activiteiten en nieuw
aanbod is gerealiseerd.
Stichting Present Ede
Er werd samengewerkt met Stichting Present Ede door
samen evenementen te organiseren, hulpvragen op te
pakken en elkaar mee te nemen in (nieuwe) samen
werkingen.
Coördinatiepunt Vrijwilligers Vluchtelingen Ede
Er is samengewerkt met CVVEde door vrijwilligers naar
elkaar door te verwijzen en elkaar te ondersteunen in de
realisatie van hulpvragen.
Mentorproject Laten we Welzijn
Er is samengewerkt met Mentorproject Laten we Welzijn
door met elkaar mee te denken en jongeren en vrijwil
ligers door te verwijzen naar elkaar.
Tot Uw Dienst
Er is samengewerkt met Tot Uw Dienst door bij spoed
gezamenlijk aan hulpvragen te werken en
hulpvragen naar elkaar door te verwijzen.
Meedenken met andere (vrijwilligers)organisaties
Netwerk Dien je Stad helpt andere vrijwilligersor
ganisaties in Ede in het (meer) toegankelijk worden
voor jongeren. Dit doet zij bij organisaties waarbij het
vrijwilligersbestand veelal vergrijsd is en de huidige
vrijwilligers en structuren nog niet open staan voor jonge
mensen. Dit aanbod heeft Netwerk Dien je Stad ook op
een bijeenkomst van het Maatschappelijk Netwerk Ede
gedeeld. Daaruit ontstond een samenwerking met de
Zonnebloem Ede-Lunteren. Netwerk Dien je Stad advi
seert, verbindt, en biedt organisaties de mogelijkheid
om middels samenwerking stappen te zetten naar een
verandering in de organisatie. Zo kan een eerste ervar
ing met jongeren gerealiseerd worden. Zowel in het
contact met vrijwilligers als met de doelgroep.
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Samenwerking met bedrijven

Bedrijven hebben de mogelijkheid om zich via Netwerk Dien je Stad
maatschappelijk in te zetten. Zo heeft het Kröller-Müller museum het
netwerk opnieuw benaderd om een inspirerende dag te organiseren waar
op de medewerkers zich na een gezamenlijke kick-off zijn gaan inzetten
voor diverse kwetsbare mensen en doelgroepen in de gemeente Ede. 45
medewerkers hebben zich deze dag ingezet voor ouderen en mensen met
een meervoudige beperking. Zo hebben zij een high tea georganiseerd,
heeft er een uitje naar de kinderboerderij plaatsgevonden en is er geknut
seld en geschilderd. Het was een gezellige en bijzondere dag, waar zowel
het personeel als de mensen die geholpen zijn positief op terugkijken.
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Teamontwikkeling
Het coördinatieteam van Netwerk Dien je Stad bestaat
uit jonge mensen die zich inzetten voor de Edese
samenleving. In het team zitten drie parttime project
coördinatoren, een parttime Netwerkcoördinator, twee
vrijwilligers, twee derdejaars studenten Social Work van
de Christelijke Hogeschool Ede, een tweedejaars stu
dent van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en twee
tweedejaars studenten van de Christelijke Hogeschool
Ede. Met elkaar wordt het mogelijk gemaakt dat vele
jongeren geïnspireerd worden en in contact komen met
diverse doelgroepen kwetsbare mensen in de Edese
samenleving.
Netwerk Dien je Stad is volop bezig met leiderschap,
eigenaarschap, innoveren en ondernemen. Het eige

naarschap ligt bij Netwerk Dien je Stad zo laag mogelijk
in de organisatie, waarbij teamleden persoonlijk verant
woordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen.
Ieder kwartaal presenteren de medewerkers aan elkaar
hoe zij aan de doelen gewerkt hebben, wat de resultat
en zijn, en wat de succes-leer- en aandachtspunten zijn.
Netwerk Dien je Stad vindt het belangrijk om te inves
teren in het team. Op het moment dat ze met elkaar
geïnspireerd en enthousiast zijn en visie hebben op
jongeren en op de samenleving, wordt het mogelijk
om anderen daarin actief mee te nemen en jongeren te
vormen. Door onder andere teambuildingsactiviteiten
en een inspiratiereis te maken naar Engeland heeft het
team in 2017 hierop geïnvesteerd.
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Ontwikkelingen en
vooruitblik 2018
Dien je Wijk Veldhuizen

Vanaf de zomer van 2017 heeft Netwerk Dien je Stad
in samenwerking met de gebiedsmanager van de wijk
Veldhuizen plannen ontwikkeld om het omzien naar
elkaar in de wijk Veldhuizen A te versterken. Er is een pro
jectplan geschreven met als titel ‘Een Veldhuizen waarin
inwoners vanuit diversiteit en verscheidenheid samen
bijdragen aan het omzien met elkaar.’ Dat is tevens ook
de missie die Netwerk Dien je Stad voor ogen heeft.
Doel is dat jongeren en volwassenen hulp en netwerk
bieden aan mensen die weinig of geen netwerk heb
ben in de wijk Veldhuizen. Specifieke aandacht gaat
naar jongeren om hen kansen te bieden bij te dragen,
te groeien en zich te ontwikkelen. Dit plan wordt in 2018
nader vormgegeven.

Samenwerking met afstuderende studenten

Eind 2017 is Netwerk Dien je Stad een samenwerking
aangegaan met een student Human Resource Manage
ment om zijn afstudeeropdracht binnen de organisatie in
te vullen. De onderzoeksvraag is: “Hoe kan Netwerk Dien je
Stad vanuit haar missie en visie jeugd- en jongerenleiders
uit kerken ondersteunen en toerusten om door hun werk
jongeren te inspireren om zich dienstbaar in te zetten voor
(kwetsbare mensen in) de samenleving en wat is daarvoor
nodig van de interne organisatie bij Dien je Stad?”
Ook heeft Inspiratienetwerk TijdVoorActie, waarvan
Netwerk Dien je Stad een van de lokale netwerken is, af
spraken gemaakt met twee studenten van de opleiding
Social Work. De onderzoeksvraag luidt: “Welke onder
steuningsvragen hebben jongeren in de leeftijd van 17
tot 23 jaar, die zich inzetten via een jongeren vrijwilligers
netwerk bij het doen van structureel vrijwilligerswerk in

de privésfeer van kwetsbare mensen en welk innovatief
product draagt bij aan hun behoefte?”. De uitkomsten
van het onderzoek is van waarde voor de ondersteuning
die Netwerk Dien je Stad biedt aan haar jonge vrijwilligers.
De uitkomsten van de onderzoeken worden medio 2018 verwacht.

Internationale studenten op werkbezoek.

Internationale jongeren bezochten Netwerk Dien je Stad.
In 2017 zijn twee groepen internationale jongeren op
werkbezoek geweest bij Netwerk Dien je Stad. Dit waren
jongeren uit Amerika, Canada en Estland. Netwerk Dien je
Stad heeft de jongeren geïnspireerd, kennis laten maken
met de organisatie en haar activiteiten en de wijze
waarop er in Ede wordt samengewerkt met de lokale
overheid en tussen informele en formele zorg.

The People’s House

In 2017 heeft Netwerk Dien je Stad verder gewerkt aan het
door haar ontwikkelde concept: The People’s House. Een
plek waar verschillende sociaal maatschappelijke voorzienin
gen bij elkaar komt. Het sociale hart van Ede. Hierover is met
verschillende mensen binnen de gemeente Ede en samen
werkende organisaties contact over geweest. Er zijn veel
positieve reacties ontstaan op dit plan. In 2017 heeft Netwerk
Dien je Stad concrete stappen gezet richting de realisatie van
het plan op een specifieke locatie in het centrum van Ede. Er
is een werkgroep van start gegaan die de plannen zijn gaan
uitwerken. Netwerk Dien je Stad hoopt in 2018 de plannen
definitief te kunnen maken en met samenwerkingspartners
de plannen concreet uit te gaan werken.

Mobiele Serve App

In 2017 heeft Netwerk Dien je Stad in samenwerking
met een app ontwikkelaar stappen gezet in de realisatie
van een app die gebruikt kan worden in de communi
catie met haar vrijwilligers. Medio 2018 hoopt Netwerk
Dien je Stad de app te kunnen lanceren.
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Financieel resultaat 2017

Inkomsten
Gemeente Ede

Kosten
€ 112.785

Personeel

€ 108.969

Fondsen

€ 17.000

Ontmoetingsfeest*

€ 19.818

Partners

€ 10.000

Communicatie & PR

€ 3.319

Scholen

€ 5.073

Kantoorkosten

€ 7.120

Bedrijven

€ 7.750

Klusbus

€ 1.815

Kerkeninkomsten

€ 4.650

Vrijwilligersbudget

€ 1.495

Maatschappelijke org. M

€ 8.682

Projectkosten

Giften

€ 1.436

Huisvesting

€ 17.755

Overig

€ 4.155

Totaal inkomsten

€ 167.376

Eindresultaat

€ 2.830

Totaal kosten

€ 100

€ 164.546

* De kosten voor het Ontmoetingsfeest zijn door de volgende partijen gedragen: Netwerk Dien je Stad (25%), Edese
partners (27%), Netwerk voor Jou (13%), Veenendaalse partners (15%) en fondsen (20%).
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