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Voorwoord

Alweer negen jaar brengt Netwerk Dien je Stad jong eren in beweging om om te zien naar hun kwetsbare stadge-
noten. We zochten hen op, inspireerde hen en verbonden hen aan een Edenaar voor wie zij van bete kenis konden 
zijn. 

In 2018 stond de hulp aan kwetsbare mensen wederom centraal. Ieder mens telt en is het waard om voor klaar te 
staan! Vele jongeren gingen daarin voor en hebben laten zien wat klaarstaan voor iemand is.

We zijn dit jaar middels de lancering van het project YourCube gestart met de uitvoering van de Maat schappelijke 
Diensttijd. Dit geeft ons de kans om ook jongeren in een meer kwetsbare situatie in te zetten. Dat vraagt wat meer 
begeleiding en via YourCube kunnen we daar gerichter ondersteuning op bieden.  

Ik kom nog vaak mensen tegen die niet weten waar Netwerk Dien je Stad voor staat of wat we doen. We 
hebben zoveel mooie verhalen te vertellen over de prachtige mensen die we ontmoeten. Over de soms  
pijnlijke werkelijkheid waar mensen in Ede mee te ma ken hebben: eenzaamheid, armoede, ontwrichte relaties. 
Maar ook mensen die door de inzet van een enthou siaste jongere weer een nieuw begin konden maken. Al deze 
verhalen mogen meer mensen in Ede horen!

Het vieren van ons 10-jarig bestaan komt dichtbij. In 2019 staan we op meerdere momenten stil bij dit feest elijke 
feit. Genietend terugblikken naar alle waardevolle verbindingen die zijn gelegd en hoopvol vooruit kijken naar wat 
jongeren de komende jaren gaan bijdragen aan hun medemens!

We zijn blij met zoveel mensen die de missie van Netwerk Dien je Stad onderschrijven en bereid zijn om te geven, 
mee te denken en doen of ons aan te moedigen. 

Maries van der Hek, 
Netwerkcoördinator
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Missie, visie en doel-
stelling

Missie
Netwerk Dien je Stad biedt jongeren dagelijks de mo-
gelijkheid om kwetsbare stadgenoten te helpen. We 
inspireren jongeren, faciliteren en begeleiden hen in de 
hulp die zij geven aan hun stadgenoot. Zo helpen we 
kwetsbare mensen en bieden we jongeren de mogelijk-
heid om van betekenis te zijn voor een ander.

Visie
Netwerk Dien je Stad gelooft in een samenleving 
waarin jongeren van betekenis zijn voor kwetsbare 
stad genoten. Op ieder gewenst moment is het voor  
jongeren mogelijk om iets voor een ander te betekenen. 
Jongeren worden gefaciliteerd met laagdrempelig en 
flexibel vrijwilligerswerk waarbij de ontmoeting met de 
ander centraal staat. Kwaliteit in het inspireren, bege-
leiden en het geven van betekenis is daarbij essentieel. 
Jongeren zijn waardevol, vandaag en in de toekomst. Als 
Netwerk Dien je Stad zijn we bereikbaar en toegankelijk 
voor kwetsbare stadgenoten. Er wordt meebewogen 
met wat er in Ede aan hulp en ondersteuning nodig is. 
De samenwerking tussen hulpontvangers, vrijwilligers 
en organisaties zorgt ervoor dat Ede een stad is waar 
mensen naar elkaar omzien.

Doelstelling
Jongeren zetten zich in voor de Edese samenleving 
door hulp en netwerk te bieden aan hun kwetsbare 
stadgenoten.

Onze focus ligt op vijf kerntaken:
 1.   we zijn bereikbaar en toegankelijk voor mensen  

die vrijwillige hulp kunnen gebruiken.
2.   we inspireren jongeren om zich vrijwillig in te 

zetten voor mensen in Ede met een hulpvraag. 
3.   we faciliteren jongeren om er voor mensen die 

hulp en netwerk nodig hebben te zijn. 
4.   we begeleiden jongeren als ze hulp en netwerk 

bieden aan hun stadgenoten. 
5.   we geven met jongeren betekenis aan wat de hulp 

voor de ander en voor henzelf betekent.

We verbinden jongeren aan kwetsbare stadgenoten 
die zelf niet in staat zijn om een hulpvraag op te lossen, 
weinig of geen voldoende financiën hebben en geen 
netwerk hebben dat hen kan ondersteunen.
  
Onze primaire focus ligt daarbij op eenmalige praktische 
klussen en sociale ondersteuning, huiswerk begeleiding 
en maatjestrajecten. De meeste aandacht van onze 
(project)coördinatoren gaat uit naar het werven, ver-
binden en begeleiden van de jongeren en het onder-
houden van contact met de hulpontvangers. Naast 
individuele trajecten organiseren we ook groepsactivi-
teiten. Dit doen we om de drempel tussen jongeren en 
kwetsbare doelgroepen te verlagen, jongeren kennis te 
laten maken met zich vrijwillig inzetten voor kwetsbare 
mensen en hen te inspireren om ook individueel van 
betekenis te worden voor hun kwetsbare stadgenoot.
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‘Het is een voorrecht de ver binding te mogen zijn tussen
 kwetsbare inwoners en enthousiaste vrijwilligers!’ 

Vrijwel dagelijks komen hulpvragen binnen bij Netwerk Dien je Stad. Dit gebeurt telefonisch, via de mail of 
via een formulier dat op onze website staat. Dit laatste geldt ook voor de hulpvraag die in september 2018 
door een mede werker van het Sociaal Team bij ons wordt aangemeld; een verhuizing naar buiten Ede van een 
alleenstaande vrouw in een schrijnende situatie. 
 
Na binnenkomst van de hulpvraag nemen we een dag later contact op met de hulpverlener van mevrouw. Om 
te kijken of een hulpvraag bij onze organisatie past hanteren we een aantal uitgangs punten. Dit met als doel 
dat we de mensen in Ede helpen die onze hulp het hardst nodig hebben, omdat er financieel of met eigen 
netwerk geen alternatieven zijn. Een verhuizing naar buiten Ede kan voor ons dus reden zijn om een hulpvraag 
niet aan te nemen. Maar: voor alle hulpvragen geldt dat we maatwerk leveren, zo ook in dit geval. Met de 
hulpverlener wordt besproken wat nodig is en wat wij daarin mogelijk kunnen betekenen. Zonder toezeggin
gen te doen gaan we aan de slag. 

We starten met het benaderen van vrijwilligersorganisaties in de plaats waar mevrouw naartoe verhuisd en komen 
uiteindelijk via een vrijwilligersorganisatie in Arnhem terecht bij een kerk die graag haar medewerking verleend. 
Ook bellen we met de Verhuisfamilie, een organisatie die belangeloos verhuizers regelt voor situaties als deze. 
 
De aanvraag wordt ingediend voor de verhuizing die ruim twee weken later gepland staat. Daarnaast benad
eren we via Social Media en WhatsApp ons netwerk om vrijwilligers te werven voor het werk dat in Ede gedaan 
moet worden. In de dagen die volgen is er regelmatig contact met mevrouw, haar hulpverlener en de kerk die 
vrijwilligers gaat regelen voor het uitladen in de nieuwe woonplaats van mevrouw. 

Anderhalve week later gaan de eerste vrijwilligers via Dien je Stad bij mevrouw langs om te helpen met inpak
ken. Vanuit Dien je Stad ga ik samen met een stagiaire langs om mevrouw voor het eerst zelf te ontmoeten en 
de situatie met eigen ogen te zien. Zowel wij als de vrijwilligers die daar bezig zijn schrikken van de situatie. Het 
hele huis en de grote bijbehorende tuin staat vol met spullen en mevrouw heeft zichtbaar last van lichamelijke 
klachten en de stress die deze verhuizing met zich meebrengt. De vrijwilligers zijn zo geraakt door het verhaal 
van me vrouw dat ze een week later weer een hele ochtend bij mevrouw zijn om haar te helpen met de laatste 
dingen voor de verhuizing. Als de verhuiswagen arriveert zijn er twee andere vrijwilligers om de verhuizers te 
helpen met inladen. In de nieuwe woonplaats staat een groep vrijwilligers klaar om te helpen met uitladen. 
Naast wat contact met haar buren zijn dit de eerste mensen die ze ontmoet op de plek waar ze een nieuwe 
start gaat maken.
 
Zomaar één van de projecten in het dagelijks werk van Netwerk Dien je Stad. Nou ja, zomaar… Deze is mij 
bijgebleven vanwege de enorme hoeveelheid werk die in korte tijd verzet moest worden. Andere projecten 
hebben minder inzet van ons team en van vrijwilligers nodig, maar blijven ons om andere redenen weer bij. Of 
het nu gaat om een verhuizing, het vervangen van een lamp of het snoeien van takken: het is een voorrecht de 
verbinding te mogen zijn tussen kwetsbare inwoners en enthousiaste vrijwilligers! 

Dirjanne van Drongelen

Projectcoördinator 
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25

Overig

30

Praktische hulp buiten

59

Praktische hulp binnen

28

Maatjescontact

40

Diensten praktisch

71145

Groepsactiviteiten

Huiswerkbegeleiding

Projecten 17 - Diensten Sociaal
5 - Hulp in gezinnen
2 - Taalles
1 - Ontmoetingsfeest

Hulp aan mensen: 398 
Vrijwillige coördinatie: 8
Totaal: 406

120

Overig

69

Groepsacitiviteiten

284

Diensten sociaal

63

Praktische hulp 
binnen

172

Maatjescontact

3501.002

Huiswerkbegeleiding

Hulpactiviteiten

52 - Praktische hulp buiten
43 - Diensten praktisch
24 - Taalles
1 - Ontmoetingsfeest

Hulp aan mensen: 2060
Vrijwillige coördinatie: 478
Totaal: 2538

Hulp in 
gezinnen

Overig

65

Huiswerkbegeleiding

85

Praktische hulp
buiten

74

Diensten 
praktisch

84

Praktische hulp
binnen

139832

Groepsactiviteiten

Vrijwilligers

40 - ontmoetingsfeest
27 - Maatjescontact
18 - Diensten Sociaal
5 - Hulp in gezinnen
2 - Taalles

Hulp aan mensen: 1279
Vrijwillige coördinatie: 8
Totaal: 1305

Resultaten afgelopen jaar
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Overig

252

Ontmoetingsfeest

4501874

Groepsactiviteiten

Direct bereik doelgroep 71 - Huiswerkbegeleiding
59 - Praktische hulp binnen
40 - Diensten praktisch
30 - Praktische hulp buiten

Hulp aan mensen: 2576
Vrijwillige coördinatie: 0
Totaal: 2576

28 - Maatjescontact
17 - Diensten Sociaal
5 - Hulp in gezinnen
2 - Taalles

Overig

85

Huiswerkbegeleiding

65812

Groepsactiviteiten

Jongeren bereikt met inspiratie 40 - Ontmoetingsfeest
27 - Maatjescontact
18 - Diensten Sociaal
5 - Hulp in gezinnen
2 - Taalles

Hulp aan mensen: 969
Vrijwillige coördinatie: 8
Totaal: 977

632

Overig

301

Praktisch hulp
binnen

632

Diensten 
Sociaal

Diensten 
praktisch

257

Maatjes
contact

582

Huiswerkbegeleiding

20052382

Groepsactiviteiten

Vrijwilligers uren 174 - Praktische hulp buitern
197 - Hulp in gezinnen
240 - Ontmoetingsfeest
39 - Taalles

Hulp aan mensen: 6810
Vrijwillige coördinatie: 3080
Totaal: 9890



8

Bereik met groepsactiviteiten (935 jongeren hebben zich via een groepsactiviteit ingezet. Hiervan 
hebben 103 jongeren dat gedaan binnen praktische hulp/buiten)

Jongeren hebben zich via de groepsactiviteiten voor verschillende doelgroepen in Ede ingezet. Onderstaand een 
verdeling per doelgroep: 348 jongeren hebben 825 ouderen ontmoet | 157 jongeren hebben 332 vluchteling en 
ontmoet | 178 jongeren hebben 477 mensen met een beperking ontmoet | 103 jongeren hebben zich praktische 
ingezet voor 36 mensen in de thuissituatie | 96 jongeren hebben zich voor 95 individuen ingezet | 35 jongeren heb-
ben zich voor 100 kinderen ingezet | 18 jongeren hebben zich voor 45 mensen (overig) ingezet.

Presentaties/ inspiratieactiviteiten verzorgd aan jongerengroepen | 16 groepen 

252

Studentenverenigingen

915

Scholen

Groepsactiviteiten

Aantal groepen: 34
Aantal projecten: 145

4

Jeugdgroepen kerken

4

Bijbelstudiegroepen

2

Zomerkampen



Omschrijving van de 
activiteiten
Er hebben in 2018 2060 geregistreerde ontmoetingen 
plaatsgevonden tussen jongeren en mensen met een 
hulpvraag. De jongeren hebben we aan hun kwetsbare 
stadgenoten verbonden, zodat sociale -en praktische 
hulp geboden kon worden en diensten konden worden 
verleend. De vrijwilligers van Netwerk Dien je Stad heb-
ben op diverse manieren ondersteuning geboden. Zij 
hebben hen geholpen door:

• praktische hulp te bieden in en om het huis
• eenzame ouderen te bezoeken
• het doen van kleine verhuizingen
• mensen te vervoeren naar het ziekenhuis
• mensen te helpen met hun computer

• een maatje te zijn voor iemand die eenzaam is
•  huiswerkbegeleiding te geven aan kinderen die 

hun schoolvaardigheden willen ontwikkelen
•  diensten te leveren als tijdelijk boodschappen 

doen of tijdelijk de hond uitlaten
•  groepsactiviteiten te houden voor mensen 

die wonen of dagbesteding volgen bij zorgin-
stellingen, buurthuizen, zorgboerderijen en 
opvanglocaties.

• mee te helpen bij het Ontmoetingsfeest

Achter elke ontmoeting die een jongere of een groep 
jongeren heeft gehad met iemand die hulp nodig had 
zit een verhaal. Verhalen die prachtig zijn, ontroeren, in-
spireren of de harde werkelijkheid van het leven laten 
zien. In het hoofdstuk ‘Activiteiten in verhalen’ leest u 
vier van die verhalen, geschreven door de bril van een 
jongere. 



Activiteiten in verhalen

“Als je iets van je eigen welzijn deelt, word je 
daar gewoon gelukkig van…”

Jorian knapt regelmatig tuintjes op voor mensen die dat zelf niet meer 
kunnen. Hij vertelt: “Zelf kunnen ze het niet meer, vanwege klachten of 
ouderdom en ze hebben ook niet echt een netwerk die hen kan helpen. 
Het is een kleine moeite om zulke mensen even te helpen. Ze vinden het 
vooral fijn als je nog even een babbeltje maakt. Die verhalen worden al 
snel lang en diep, ik merk dat sommige mensen al een poosje hun ver
haal niet kwijt konden. Eigenlijk luister ik alleen maar en maak ik af en toe 
een grapje, dat vinden ze helemaal mooi!” 
 
Tijdens zijn opleiding kwam Jorian voor het eerst in aanraking met 
Netwerk Dien je Stad. Met een aantal klasgenoten heeft hij een voet
baltoernooi georganiseerd voor jongens uit een vluchtsituatie. “Ik had 
zoiets nog nooit gedaan, maar vond het heel gaaf om op een laagdrem
pelige manier in contact te komen met vluchtelingen. Aan het begin was 
het wat onwennig, maar door samen een spel te spelen kan je makkelijk 
verbinding leggen. Zij, maar wij ook, vonden het heel leuk en dan kom je 
er achter dat je eigenlijk heel veel gemeen hebt.”

Later klopt Jorian nog eens bij Netwerk Dien je Stad aan, als hij met een 
groepje van zijn studentenvereniging een avond praktisch aan de slag 
wil. Hier start zijn carrière als tuinman bij Netwerk Dien je Stad. Behalve 
groene vingers levert het hem vooral een goed gevoel op: “Als je iets van 
je welzijn deelt met een ander, word je daar uiteindelijk zelf ook gelukki
ger van. Het is gewoon mooi om mensen te helpen, want daar heeft niet 
alleen de ander iets aan, maar jijzelf ook.”

Toch ziet Jorian dat veel van zijn leeftijdsgenoten vooral met zichzelf 
bezig zijn. “Als je studeert, bestaat je netwerk vooral uit medestudent
en, met wie je lekker kan chillen en borrelen. Ik vind het tof dat ik via 
Netwerk Dien je Stad ook andere doelgroepen tegenkom, die ik anders 
niet zo snel zou zien. Ik ben daar enthousiast over, en ik denk door dat 
verhaal te vertellen, ik anderen ook kan aansporen! 
 



 “Mevrouw is zo blij dat ik kom, 
dat ze al klaar zit in haar rolstoel!”
 
Danila studeert in Ede en doet daarnaast boodschappen met een oude 
dame. Dit is vooral erg gezellig vertelt Danila: “Mevrouw is zelf vroeger 
ook verpleegkundige geweest. En ze heeft veel reizen door Indonesië 
gemaakt, en mijn familie heeft daar gewoond, dus daar kunnen we 
leuk over kletsen. Ondanks het leeftijdsverschil hebben we echt leuke 
gesprekken!”

Vaak doen Danila en de dame eerst samen boodschappen en daarna 
drinken ze nog een kopje thee. “Meestal is mevrouw zo blij dat ik kom, 
dat ze beneden al klaar zit in haar rolstoel!” In de Albert Heijn werkt het 
tweetal het zorgvuldig samengestelde lijstje af. Maar spontane aan
kopen moeten ook kunnen: “pas zag ze een aanbieding van twee bosjes 
bloemen, 1 + 1 gratis, dan wil ze dat ik ook een bosje voor mijzelf uit
zoek.”

Dat de dame zelf nog kan kiezen wat ze wil is volgens Danila erg belang
rijk voor haar: “ik merk aan alles dat zelfstandigheid heel belangrijk is 
voor haar. Soms zegt ze wel eens; ‘toen ik mijn auto moest inleveren was 
het voor mij wel echt een grote stap, dat ik niet zomaar meer naar mijn 
vriendinnen kon gaan.’”

Naast de boodschappen neemt Danila haar ‘leenoma’, zoals ze de oude 
dame noemt, wel eens mee om iets leuks te doen. “Een poosje geleden 
gingen we even een ijsje eten bij de Bernardo’s en toen zei ze; ‘ik kan me 
niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst de stad in ben geweest 
en een ijsje heb gegeten.’ Ze had de hele dag een enorme glimlach op 
haar gezicht, zo leuk!”

“Doordat ik zie hoe fijn zij het vindt dat ik langs kom, besef ik me wel 
steeds meer dat iets wat voor mij heel klein is en helemaal niet veel 
moei te kost, zó veel voor iemand anders betekent. Als ik langskom, dat 
maakt gewoon echt haar dag. Voor mij is het één van duizend dingen op 
een dag, en voor haar is het echt het hoogtepunt, dat is wel heel mooi.” 

Danila vindt het bijzonder hoe goed de dame en zij het kunnen vinden 
samen: “Dien je Stad heeft ons echt mooi aan elkaar gekoppeld! Ik vond 
het ook heel prettig dat ik goed kon aangeven hoeveel tijd ik wilde inves
teren en wat mogelijk was binnen mijn agenda. Daardoor is het vrijwil
ligerswerk heel goed te combineren met studie en mijn sociale leven!”



“Je wordt echt een soort vriend van de familie!”

Geertruida heeft een jaar lang huiswerkbegeleiding gegeven aan twee 
broertjes. “De ouders van de jongens spraken maar nauwelijks Neder
lands, daardoor hadden de jongens een taalachterstand. Ook snapten de 
ouders niet echt hoe het Nederlandse schoolsysteem werkt. De jongens 
hadden dus niet echt iemand die hen kon helpen.” 

Vanuit haar opleiding komt Geertruida bij Netwerk Dien je Stad terecht. 
“Wat ik zo tof vond aan het huiswerkproject, is dat je eigenlijk iets heel 
kleins doet, maar het maakt een enorme impact in het leven van de jong
ens. Toen ik er voor het eerst kwam zei ik: als je iets niet snapt moet je het 
vragen. Maar dat deden ze niet, ze durfden niks te vragen. Dus dat moest 
ik ze eigenlijk eerst leren.”

Gelukkig ging dat steeds beter: “Toen ze eenmaal vragen durfden te stel
len ging ik met hen oefenen hoe je de sommen aan kan pakken. Uitein
delijk was het zo dat als ik daar kwam, het huiswerk af was, op een paar 
moeilijke sommen na. Daar gingen we dan samen mee aan de slag en 
dan was er vaak nog genoeg tijd over voor een spelletje.”

Het gezin is van Vietnamese afkomst. Geertruida vond het erg leuk om 
wat van de cultuur mee te krijgen. “Ze zijn echt super gastvrij, de jong
ens moesten mij ook altijd eerst wat drinken geven van hun moeder. Er 
logeerde ook eigenlijk altijd wel familie bij het gezin, ik mocht op ver
jaardagen komen en er stond altijd heerlijk eten klaar. Je wordt echt een 
soort vriend van de familie.”

Het traject was niet alleen voor de jongens leerzaam. Ook Geertruida 
heeft er veel van geleerd: “Dat pure wat kinderen hebben, daar heb 
ik echt van genoten. En het helpt me ook wel weer om dingen wat te  
relativeren. Maar ook dat ik zie dat mijn hulp hen zo veel verder heeft 
gebracht. Ik kijk nu wel bewuster rond in mijn eigen omgeving: wie kan 
ik helpen?”  

De resultaten van de jongens zijn echt verbeterd. “Ik heb nog contact 
gehad met de juffen. In het begin maakten ze nooit hun huiswerk en 
daardoor liepen ze standaard achter in de klas. Nu hebben ze eigenlijk 
 altijd hun huiswerk gemaakt! Wat ze vooral goed hebben geleerd is om 
gewoon stap voor stap te bekijken wat ze moeten doen. Pak er een klad
papiertje bij en ga aan de slag. Dan kunnen ze opeens hele moeilijke 
sommen oplossen. Het verbaasde hen zelf!”
  



“Ik ben voor hem een stabiele factor 
en dat heeft hij nodig”

Sjak is maatje van een leeftijdsgenoot. Een Syrische jongen die zo’n twee 
jaar geleden naar Nederland is gekomen. “Hij wil graag meer begrijpen 
van het Nederlande schoolsysteem. Daar help ik hem bij, door iedere 
week een uurtje, soms twee, af te spreken. Soms drinken we lekker een 
biertje op het terras, of bij hem thuis een kopje koffie. En dan kijken we 
eigenlijk, waar loop je nou tegen aan en hoe kan ik jou daar nou verder 
in helpen. Maar heel laagdrempelig, door als ‘vrienden’ op te trekken.” 

Het verbaast Sjak wat je allemaal moet regelen als je naar school wilt 
zonder Nederlands paspoort. “Als ik kijk naar de hoeveelheid brieven 
die hij krijgt vanuit allerlei instanties, waarvan ík nog niet eens wist dat 
ze bestonden. En daar moet hij dan allemaal dingen voor doen. En dan 
staan er soms ook nog eens woorden in die ik nog niet eens begrijp, laat 
staan hij! Dus dat kunnen we dan samen oppakken en staat hij er niet al
leen voor. Binnen school ook: hij moet straks een examen doen voordat 
hij aan een HBO opleiding kan beginnen. Daar moeten allerlei formulier
en voor worden ingevuld. Als je het systeem niet begrijpt is dat wel heel 
lastig.” 

Maar ook voor Sjak is het contact leerzaam. “Hij zet mij elke week ook wel 
weer stil, er zijn veel grotere dingen dat dit. Dat zegt hij dan niet zo, maar 
zijn familie zit in het buitenland, die ziet hij de komende tijd gewoon 
niet en hij heeft ze de afgelopen drie jaar ook niet gezien. Dan denk ik 
wel even, tsja, dan kom ik aan met mijn deadline of dat ik misschien een 
toets niet ga halen, dat is dan wel echt even anders. Maar het is ook erg 
leuk om een stukje van zijn cultuur te leren kennen. Wij Nederlanders zijn 
heel druk, alles moet meer, sneller en beter. Zij zijn veel relaxter, sneller 
tevreden met waar ze staan, dus dat leer ik wel van hem.” 

“In het begin was het nog best lastig om die verbinding te zoeken” ver
telt Sjak. “Maar hoe langer we onderweg waren, hoe meer open hij werd 
en deelde hij bijvoorbeeld ook het verhaal over hoe het vluchten voor 
hem is geweest. Hij heeft heftige dingen meegemaakt en heeft daar nog 
steeds last van. Ik ben voor hem ook een stabiele factor. Hij weet gewoon 
dat ik één keer in de week kom en dat hij z’n verhaal bij mij kwijt kan en 
dat helpt hem wel echt verder. Mooi dat ik dat voor iemand kan doen!”
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Leerervaringen
Hulpvragen vroegtijdig afgerond
Net als in 2017 zijn er in 2018 veel hulpvragen zonder de 
inzet van een vrijwilliger afgerond. Dit gaat om vijfen-
tachtig hulpvragen in 2018. De redenen hiervoor zijn uit-
eenlopend en worden onderstaand beschreven:
-  Bij elf van deze hulpvragen was uiteindelijk de 

inzet van een jongere niet meer nodig omdat de 
vraag in het eigen netwerk opgelost kon worden. 

-  Bij drieëntwintig vragen betrof het een vraag om 
een maatje. Bij deze vragen merkten we in de loop 
van tijd dat de problematiek te heftig bleek te zijn 
voor een jongere, de hulpvrager toch liever een 
leeftijdsgenoot wilde of ondersteuning door erg 
moeizame communicatie niet tot stand kwam. Er 
is regelmatig een maatjesvraag doorverwezen.

-  Naast maatjesaanvragen hebben we ook andere 
sociale vragen doorverwezen naar o.a. mentor-
project Laten we Welzijn, Centrum voor Jeugd en 
Gezin of buurtgezinnen.

-  In andere situaties is de hulpvrager in de tussentijd 
overleden, kwam de communicatie niet verder tot 
stand, konden geen jongeren gevonden worden 
die de hulpvraag wilden realiseren, bleek de aan-
wezige problematiek te fors voor Netwerk Dien 
je Stad, of bleek de behoefte tot hulp vooral van 
de hulpverlener in plaats van de hulpvrager zelf te 
komen. 

Verbeteren van het intakeproces
We willen in 2019 ons intakeproces verbeteren door de 
hulpvragen specifieker uit te gaan vragen alvorens ze in 
behandeling te nemen, zodat het percentage hulpvra-
gen dat opgelost wordt met de inzet van een jongere 
toeneemt. Zo wordt in de intake meer zichtbaar of:
-  een hulpvraag door een vrijwilliger van Netwerk 

Dien je Stad opgepakt kan worden;
-  een hulpvrager echt ondersteuning zou willen 

ontvangen;
-  en kunnen we bespreken hoe we het contact met 

elkaar gaan vormgeven.
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Ontwikkelingen
Organisatie

Relatie onderhouden met stakeholders
Met de groei van het team, betaalde krachten en vrijwil-
ligers, werd het moeilijker relatie met de hulpontvan-
gers, vrijwilligers en partnerorganisaties op te bouwen. 
Daarom zijn we in 2018 in teams gaan werken die zich 
voornamelijk bezig houden met bepaalde type hulpvra-
gen. Hierdoor is de band met de verschillende stake-
holders gegroeid.

Vastleggen van processen
Met de groei zijn we ook veel organisatorische proces-
sen gaan borgen. Taken en werkwijzen zijn grotendeels 
vastgelegd en beschreven, waardoor taakgebieden 
makkelijker overdraagbaar zijn. Dit is ook nodig, want de 
doorloop in ons team, met vrijwilligers en stagiaires is 
groot. 

Ontwikkeling YourCube
We zijn in 2018 gestart met de uitvoering van het proj-
ect YourCube. Dit doen we binnen de proeftuin van de 
Maatschappelijke Diensttijd. Dit geeft ons de kans om 
ook jongeren in een meer kwetsbare situatie in te zitten. 
Dat vraagt wat meer begeleiding en via YourCube kun-
nen we daar gerichter ondersteuning op bieden. Binnen 
de YourCube kunnen we breder kijken dan alleen de di-
recte hulp aan kwetsbare mensen. Zo kunnen jongeren 
ook in andere sectoren als vrijwilliger ingezet worden. 
Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan op de ontwikkel-
ingsdoelen van de deelnemende jongeren.

Outcomegericht werken
In samenwerking met gemeente Ede, OpZorg en Tot 
Uw Dienst! heeft Netwerk Dien je Stad een traject door-
lopen om te gaan starten met output -en impactmet-
ing. Dit versterkt de samenwerking met de gemeente 
Ede, maakt zichtbaar wat het effect van het werk is op de 
inwoners in Ede, en helpt Netwerk Dien je Stad om meer 
te kunnen sturen op de activiteiten, het verbeteren van 
processen en het binden van financiers aan de missie.

Primair proces

Vindbaarheid
We zijn goed vindbaar en bereikbaar voor hulpverlen-
ers en organisaties. Zij wisten Netwerk Dien je Stad in 
2018 volop in te schakelen. Zowel per telefoon, mail als 
via de website bereikten zij ons. Bij verreweg de meeste 
aanvragen is een professional direct dan wel indirect be-
trokken.

Toename hulpvragen
Er zijn vierentwintig aanvragen rond verhuizingen bij 
ons binnengekomen. Deze vragen hebben we kunnen 
realiseren met de inzet van vrijwilligers. Deze vragen 
komen vaak bij ons binnen op momenten dat de urgen-
tie al erg hoog is en de looptijden kort zijn.

Er is regelmatig vraag naar hulp bij boodschappen. Soms 
willen mensen wel gebruik maken van een boodschap-
penservice, zodat het op die manier wordt opgelost. 
Toch is dat voor veel ouderen een stap te ver, omdat ze 
niet met de computer en internet overweg kunnen. Ou-
deren vinden het daarnaast ook prettig om zelf mee te 
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gaan boodschappen doen, zodat ze de producten zelf 
kunnen uitzoeken en daar de regie over kunnen houden. 
Dat is natuurlijk heel anders dan wanneer iemand 
boodschappen voor je doet en een tas komt afgeven. 
Bij de vragen die binnen komen proberen wij vooral  
vrijwilligers te vinden die samen boodschappen met de 
hulpvrager kunnen doen. Als het om boodschappen 
brengen gaat, zijn er ook andere mogelijkheden. Ten-
zij er dan wel veel ruimte wordt gemaakt voor sociaal 
contact. De boodschappenvragen worden voornamelijk 
aangemeld door de thuiszorg of huishoudelijke hulp. 

Toename groepsactiviteiten
We zijn in 2018 veel samenwerkingen aangegaan met het 
MBO, HBO en de verschillende studentenvereniging en. 
Zij hebben zich ingezet bij zorginstellingen om zo een 
ervaring op te doen of iets te doen voor een ander. Dit 

aantal is toegenomen in vergelijking tot eerdere jaren. 
De vele gepleegde acquisitie, het vertellen van de  
ver halen uit de samenleving en meer coördinatie uren 
hebben hier grotendeels toe geleid.

Zelf-en samenredzaamheid
Verschillende hulpvragers hebben na een telefonisch 
contact of huisbezoek door iemand uit het team van 
Netwerk Dien je Stad de hulpvraag binnen het eigen 
netwerk weten te realiseren. Verschillende hulpvragers 
zoeken zelf contact met de vrijwilligers op die langs 
zijn geweest als ze nog eens hulp nodig hebben. Het 
gebeurt regelmatig dat nadat een traject ‘officieel’ is 
afgesloten de jongeren en de hulpontvangers contact 
met elkaar houden. Hier is Netwerk Dien je Stad dan niet 
meer bij betrokken. 
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Samenwerkingspartners
Om de hulp aan onze kwetsbare stadgenoten te realiseren wordt er samengewerkt met diverse partners. Vanaf de 
aanmelding van een hulpvraag tot aan de realisatie van de vraag staan we in contact met de organisaties die betrok-
ken zijn in een casus. Onderstaand worden een aantal categorieën beschreven. 
 

Vrijwilligersorganisaties
Stichting Present
Tot Uw Dienst!
Vluchtelingenwerk
Malkander
CVVEde
Mentorproject Laten we Welzijn 
KenHem Community
Flower Power
De Zonnebloem
Unie Van Vrijwilligers Ede
Hulp in Praktijk
Rode Kruis
Inspiratienetwerk TijdVoorActie
Vereniging NOV

Scholen
Dulon College
Christelijke Hogeschool Ede
De Zuiderpoort
De Bongerd
De Lettertuin
Al Amana 1, 2 en 3
De Kern
Het Startpunt
Franciscusschool
De Rots
Groene Vallei
De Triangel
Internationale Schakel Klas

Overheid
Gemeente Ede
Ministerie van VWS (MDT)

Professionele hulpverlen
ing
Sociaal Teams
RIBW
Siza
Casemanagers dementie
Humanitas
Icare
Opella
Herbergier
VOA ’s
Professionals in NAH
Het Maanderzand
Bethanië
Vilente
Careander
Leger Des Heils
Yoin Lindenhout
Philadelphia
‘s Heeren Loo
COA Wageningen
Buurtzorg
Pro Persona
Iriszorg
Schoolmaatschappelijk werk
Praktijk Ondersteuning
Huisarts

Verenigingen
Ichtus
NSEde
Studenten in Kringen 

Bedrijven
Woonstede
De Veruhuisfamilie
OpZorg

Buurtcentra
Meet-Inn
Het Kernhuis
De Velder
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‘Het is zo leuk om met jongeren 
in gesprek te gaan, ik leer wat 
van hen en zij leren wat van mij.’

In 2018 hebben bijna 864 jongeren 
zich eenmalig ingezet binnen een 
groepsactiviteit. Deze activiteiten 
worden voornamelijk uitgevoerd 
binnen zorggerelateerde instel
lingen. Denk hierbij aan woon
voorzieningen voor ouderen, in de 
gehandicaptenzorg, op zorgboer
derijen, in de buurthuizen en bij 
de vluchtelingenopvang. Tijdens 
deze evenementen hebben er  
diverse activiteiten plaatsgevon
den zoals een bingo met ouderen, 
waterspellen met vluchtelingen, 
rolstoeldansen met mensen met 
een beperking en een lunchactivi
teit met mensen met dementie.

De jongeren die deelnemen aan 
een groepsactiviteit zijn voor
namelijk jongeren uit Ede en om
streken die een studie volgen op 
het Dulon College of de Christelijke 
Hogeschool Ede. Maar ook vele 
jongeren die op een van de stu
dentenverenigingen zitten, vrien
dengroepen, of jongeren die zich 
samen met de jeugdgroep van 
een kerk willen inzetten, melden 
zich bij ons aan.

We zijn dankbaar voor alle jong
eren die zich ook dit jaar weer heb
ben ingezet. We krijgen regelmatig 
tijdens het evalueren mooie verha
len te horen van dankbare mensen 
die hulp hebben ontvangen. Ook 
van zorginstelling krijgen we veel
vuldig terug dat ze ontzettend 
blij waren met de inzet van de 
jongeren, dat de bewoners zicht
baar genoten en dat ze meer dan 
welkom zijn om nog eens langs te 
komen. Eén van de ouderen die 
hulp ontving vertelt: ‘Het is zo leuk 
om met jongeren in gesprek te 
gaan, ik leer wat van hen en zij leren 
wat van mij’. Dit kwam voort uit een 
activiteit bij een verzorgingste
huis waarbij jong eren in gesprek 
gingen met ouderen. In groepjes 
werden vragen beantwoord over 
bepaalde thema’s, de jongeren 
waren gespreksleiders en intro
duceerden telkens een nieuw the
ma. Vervolgens werden de vragen 
rond dit thema met elkaar bespro
ken. Ook van de jongeren kregen 
we terug dat het ontzettend leuk 
en leerzaam was. Een jongere gaf 
aan ‘normaal vind ik het best lastig 
om een lang gesprek aan te gaan 
met deze doelgroep maar dankzij 
de kaartjes ging dit een stuk ge
makkelijker’.

Dankzij groepsactiviteiten ontstaat 
er verbinding tussen verschillende 
generaties. Naast dat dit erg waar
devol is voor de verbinding tussen 
jongeren en verschillende doel
groepen is het ook waardevol 
voor de jongeren zelf. Veelvuldig 
werken wij samen met jongeren 
die een studie volgen in de zorg
sector. Tijdens de activiteiten, die 
voornamelijk plaatsvinden binnen 
zorginstellingen, doen jongeren 
een ervaring op met verschillende 
doelgroepen, met verschillende 
instanties en de werkzaamheden 
die hierbij komen kijken. Ze gaan 
tijdens deze activiteiten in gesprek 
met werknemers, krijgen een 
beter beeld van de problematiek 
van de doelgroep en komen 
erachter of dit bij ze past. Dit kan 
bijdragen in hun keuze voor een 
bepaalde stageplek of uitstroom
profiel. Vooral in de eerste jaren 
van je studie is het ontdekken met 
welke doelgroep je het meeste af
finiteit hebt heel belangrijk. Dank
zij deze ervaringen ontwikkel je  
jezelf en kan je eerder specia
liseren met betrekking tot een 
specifieke doelgroep.

Vincent Simon
Projectcoördinator 
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Vooruitblik volgend jaar
Het jaar 2019 wordt erg feestelijk! We vieren ons 10-jarig 
jubileum. Dat doen we zowel intern als extern, in het 
groot en in het klein. Op diverse momenten zullen 
we een groep stakeholders uitnodigen. Daarin zullen 
we op een aantal momenten optrekken met collega- 
organisatie Stichting Present Ede. We houden een klussen 
10-daagse, een viering in de vorm van een dankdienst, 
een voetbaltoernooi met jongeren, een symposium 
voor alle netwerkpartners en tot slot eindigen we tra-
ditiegetrouw met het Ontmoetingsfeest. We hebben er 
veel zin in!

De hulp aan de meest kwetsbare mensen in Ede zal als 
vanouds centraal staan. Voor hen willen we klaarstaan 
met jongeren die van betekenis willen zijn. Bijzondere 
aandacht hierin vragen de maatjesaanvragen. We kijken 
goed of de vraag bij ons of bij een collega-organisatie 
past. Naast het inventariseren van hulpvragen en leggen 
van verbindingen, gaat er veel tijd zitten in het werven 
van nieuwe jongeren en het vasthouden van jongeren 
die zich eenmalig of vaker ingezet hebben. Het waar-
deren van de jongeren hebben we dan ook op de agenda 
staan.

Naast het aansluiten op de groepsaanvragen die bij ons 
binnen komen willen we dat jongeren, die zich momen-
teel eenmalig inzetten in een groepsactiviteit, zich verder 
gaan committeren. Met hen willen we de stap maken 
van, de soms georganiseerde eenmalig inzet (school 
en vereniging), naar vaker omzien naar hun kwetsbare 
stadsgenoot.

Om steeds meer zichtbaar te maken wat het werk van 
Netwerk Dien je Stad bijdraagt aan de Edese samen-
leving, gaan we naast de output en het vertellen van 
verhalen, ook de impact van de geboden hulp meten. 
Er wordt gestart met het project huiswerkbegeleiding 
om zichtbaar te maken welke ontwikkeling een kind 
doormaakt in zijn schoolvaardigheden, zelfvertrouwen, 
ervaren van steun en het toekomstperspectief. Maar ook 
gaan we meten welke verandering de jongeren door-
maken door deel te nemen aan een groepsactiviteit.

Er zijn in Ede nog veel mensen die Netwerk Dien je Stad 
niet kennen. Hier willen we in 2019 verandering in breng-
en door hen bekend te maken met de verhalen van de 
prachtige mensen die we ontmoeten. In samenwerking 
met communicatiestudenten en de Rotary Club Ede 
gaan we onze bekendheid onder jongeren, inwoners 
en bedrijven vergroten.
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Financieel resultaat 2018

Inkomsten Kosten
Gemeente Ede € 113.755 Personeel € 118.763

Fondsen € 12.500 Ontmoetingsfeest € 12.205

Partners € 10.000 Communicatie & PR € 3.341

Scholen € 6.902 Kantoorkosten € 3.857

Bedrijven € 9.475 Klusbus € 1.285

Kerkeninkomsten € 2.494 Vrijwilligersbudget € 618

Maatschappelijke org. M € 6.000 Projectkosten € 330

Giften € 2.068 Huisvesting € 17.755

Bijdrage landelijk netwerk € 3.000

Overig €  1.978

Totaal inkomsten € 163.194 Totaal kosten € 163.132

Eindresultaat € 62*

* Voorlopig financieel resultaat 2018. De cijfers worden door de accountant gecontroleert. De jaarrekening met de 
definitieve cijfers volgen medio juni 2018.




