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VOORWOORD
Met trots presenteert Netwerk Young Connection u ons jaarverslag over 2019.
2019 was een jaar waarin ons netwerk steeds meer deel mocht gaan uitmaken van de
samenleving in onze gemeente. Een jaar waarin wij voor veel inwoners van ons dorp
zichtbaarder werden, zeker toen wij op 1 november de 2e prijs bij de Vrijwilligersprijs
Pijnacker-Nootdorp in ontvangst mochten nemen. Een jaar dus waarin wij, ook door alle
positieve reacties op onze, door onze enthousiaste coördinatoren Esmee, Joyce en
Michiel opgezette, projecten en activiteiten, steeds meer bevestigd werden in ons
bestaansrecht.
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Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de super inzet van “onze” jongeren,
dus ook op hen zijn wij heel trots. Naast hun school, studie en/of werk hebben zij ook
dit jaar hun steentje bijgedragen aan de groeiende sociale verbindingen die op die
manier tussen hen en de mensen met een klein netwerk - die hun hulp zo goed kunnen
gebruiken - ontstonden. Ondersteuning en aandacht die bijvoorbeeld geboden werden
door het doen van een klusje, penmaatje te zijn, het regelmatig bezoeken van een oudere
om even bij te praten of een spelletje te doen, het begeleiden van kinderen
tijdens een wekelijkse huiswerkklas of het doen van boodschappen omdat de
hulpvrager dit zelf niet kan.
Zo bouwt Netwerk Young Connection aan een gemeentelijke samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. En ook en vooral: waarin jongeren door het inzetten van hun
talenten kunnen ontdekken hoe waardevol zij voor deze samenleving zijn!
Zoals u in dit jaarverslag kunt terugvinden zijn wij voor het uitvoeren van alle belangrijke
activiteiten niets zonder de financiële ondersteuning van fondsen die hiermee hun
vertrouwen uitspreken in Netwerk Young Connection, waarvoor wij hen uiteraard zeer
erkentelijk zijn.
Kortom, het bestuur en de coördinatoren zien met dankbaarheid en vol enthousiasme
terug op 2019 en kijken vanuit deze basis met veel nieuwe ideeën en door voortzetting en
uitbreiding van de huidige geslaagde projecten en activiteiten uit naar 2020!
Namens het bestuur,
Erna Knijnenburg-Kleijn, voorzitter.
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Netwerk Young Connection is in 2019 fors gegroeid.
In dat jaar zijn we van twee naar drie betaalde krachten gegaan,
met in totaal 0,67 fte. We hebben fors meer impact kunnen maken op de
samenleving in Pijnacker-Nootdorp en hebben een aantal
structurele projecten opgezet.
We bouwen daarmee verder aan de visie die we opstelden in 2017:
‘een netwerk verankerd in de samenleving waarbinnen jongeren van 15 tot 30
jaar eenvoudig en flexibel vrijwilligerswerk kunnen doen voor kwetsbare
mensen, eenmalig of structureel , individueel of in groepsverband.’
Daarmee brengen we onze missie stap voor stap dichterbij:
‘jongeren zich inzetten voor hun omgeving binnen een samenleving
waarin mensen naar elkaar omzien.’
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2019 IN CIJFERS

			2018		2019		DOELSTELLING
			
UREN
HULPACTIVITEITEN
PROJECTEN
HULPONTVANGERS
JONGEREN

TOELICHTING:
- Het aantal uren is het totaal aantal uren
dat alle vrijwilligers zich hebben ingezet.
- Het aantal jongeren is het totaal aantal
unieke vrijwilligers dat actief is geweest
bij YC.
- Het aantal hulpactiviteiten is het
aantal hulpacties waaraan jongeren hebben
meegewerkt. Als een groepje van 6
jongeren tien keer actief is in een
huiswerkklasje, zijn dat tien
hulpactiviteiten in één project.
Als een jongere 8 keer op bezoek gaat bij
een ouderen, zijn dat 8 hulpactiviteiten.
- Het aantal projecten is het aantal
verschillende activiteiten dat we aanbieden.
Zo telt een maandelijkse spelmiddag met
10 jongeren in een verzorgingscentrum als
één project. Maar evengoed is een
eenmalige praktische klus van een uur bij
iemand thuis ook één project.

8

9

10

11

JONGEREN

Ook in 2019 zijn jongeren onze primaire
doelgroep. Natuurlijk richten we ons samen
met deze jongeren op allerlei kwetsbare
groepen in de samenleving: ouderen,
eenzamen, mensen met een beperking,
nieuwkomers.
Maar de focus in ons DNA en onze
communicatie ligt op de jongeren. We
willen dat zij zich door middel van hun
vrijwilligerswerk ontwikkelen tot
zelfstandige omgevingsbewuste burgers
die weten hoe zij hun eigen talenten
kunnen inzetten voor anderen.
In 2019 zijn we niet alleen gegroeid in
aantal jongeren, maar zijn we ook meer
gaan investeren in jongeren. We geloven
dat vrijwilligerswerk meer is dan je inzetten
voor de ander. Je ontwikkelt jezelf er
ook mee: vaardigheden en diverse soft
skills op communicatief en
sociaal-emotioneel gebied.
Zo hebben we een inspiratieles verzorgd
over vrijwilligerswerk op het Montaigne
Lyceum Ypenburg en bij twee
jeugdverenigingen van een kerk.
In twee van de drie gevallen was er ook
een hulpactiviteit gekoppeld aan de
gastles.
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Deze aspecten komen niet alleen naar
voren in de persoonlijke begeleiding,
ook hebben we in 2019 een aanzet
gegeven tot een leerlijn die in 2020
uitgerold wordt door middel van
workshops rond
maatschappelijke thema’s
als omgaan met dementie, interculturele
communicatie en persoonlijk leiderschap.
Hierin werken wij samen met de lokale
zorg- en welzijnsorganisaties.
Binnen het Maatschappelijke
Diensttijd-project dat in 2020 van start
gaat binnen ons netwerk, zal dit nog veel
sterker naar voren komen. Hierover meer in
hoofdstuk 6 Personeel en Organisatie
Een eerste aanzet tot een leerlijn is in 2019
gegeven tijdens het vrijwilligersfeest op
7 december. De waarde van
vrijwilligerswerk werd benadrukt in een
mini gastcollege door twee
bestuursleden van De Nootdorpse
Vakantieweek. Zij vertelden uit eigen
ervaring hoe het niet alleen voldoening
geeft, maar ook je netwerk, zelfvertrouwen
en kansen op maatschappelijk succes
vergroot.

Van de 135 unieke jongeren die actief
waren in 2019, deden er maar liefst 43 hun
maatschappelijke stage bij ons.
Het grootste gedeelte daarvan is scholier
van het Stanislas college Pijnacker. Ze zijn
geworven via de jaarlijkse stagemarkt en
hebben zich ingezet in diverse
projecten, overeenkomstig hun voorkeur.
In het schooljaar 2018-2019 waren het 18
scholieren, in het schooljaar 2019-2020
zijn het er 25.
We hebben in 2019 ook een aantal
projecten gedaan met bestaande
externe groepen. Met 25 jonge
personeelsleden van hotel Van der
Valk hebben we in oktober een
ouderendag georganiseerd in het hotel.
Met een groep studenten van een
MBO en VMBO hebben we tijdens
NLdoet in maart respectievelijk een
ouderenbezoek-activiteit gedaan, klussen
in een zorginstelling gedaan en met een
kerkelijke jeugdgroep een bingomiddag
georganiseerd. Het is een mooie manier om
nieuwe jongeren kennis te laten maken met
vrijwilligerswerk en met ons netwerk.
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VASTE PROJECTEN

Ouderen en nieuwkomers zijn twee
doelgroepen voor wie we als jongeren
vrijwilligersnetwerk een groot verschil
konden maken in 2019. Met het
ouderenbezoekmaatjesproject, de
ouderenspelletjesmiddag en het
huiswerkproject heeft een vaste groep
vrijwilligers zich wekelijks ingezet.
OUDERENBEZOEKMAATJES
We worden steeds ouder en moeten ook
steeds langer zelfstandig thuis blijven
wonen, al of niet met ambulante hulp.
Gevolg is dat ouderen vele dagen thuis
zitten en niemand zien of spreken.
Veel van deze ouderen voelen zich
eenzaam.
In het ouderenbezoekmaatjesproject gaan
vrijwilligers eenmaal per week of per
twee weken op bezoek bij de ouderen
aan huis. Na een zorgvuldige selectie en
kennismaking ontstaat er een
maatjescontact dat in een grote behoefte
voorziet. Veel ouderen kijken enorm uit
naar deze bezoekjes. Soms wordt er alleen
gepraat, maar er zijn ook maatjestrajecten
waarbij oudere en jongere een gezamenlijke
hobby hebben. Het is zelfs gebeurd dat een
oudere een andere activiteit van Netwerk
Young Connection afsloeg omdat ze
voorrang gaf aan het bezoek van haar
maatje.
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HUISWERKONDERSTEUNING
Vanuit diverse kanten kwamen
hulpvragen binnen voor huiswerkondersteuning van vluchtelingen. Om
deze hulpvragen te kaderen hebben we
contact gelegd met de
twee basisscholen die begin 2019 nog
een schakel/taalklas aanboden. In overleg
met leerkrachten is besloten welke
kinderen deze ondersteuning het hardst
nodig hebben.
In het huiswerkproject zijn vrijwilligers
gekoppeld aan deze kinderen waarbij de
vrijwilliger aan huis een uur per
intensief hulp biedt aan het kind. Dit
hielp de kinderen enorm omdat ze nu de
individuele aandacht kregen die in een klas
moeilijker geboden kan worden. Door het
overleg met de leerkracht van de schakel/
taalklas kon de juiste ondersteuning
plaatsvinden.
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VASTE PROJECTEN

HUISWERKKLAS
Met ingang van het schooljaar 2019-2020
is de huiswerkondersteuning aan huis
vervangen door twee huiswerkklasjes
op school: op dinsdag na schooltijd bij obs
De Winde in Nootdorp en op
donderdag na schooltijd op
de Josepschool in Pijnacker.

AVONDACTIVITEIT VEENHAGE
Vanaf november helpen 4 jongeren bij
toerbeurt op maandagavond bij de activiteit
voor dementerende ouderen in
Veenhage. Naast het verzorgen van de
koffie en thee doen zij een spelletje,
maken muziek of kleuren met de
bewoners.

Het biedt vrijwilligers wat meer kaders en
structuur en het zorgt voor minder afleiding.
Door de aanwezigheid van een
onderwijskundige, kan ook het
pedagogisch klimaat van de hulp beter
worden gewaarborgd.

LEVENSVERHAALPROJECT
Studenten van de Hogeschool
Rotterdam afdeling communicatie
hebben in 2019 een start gemaakt met
het optekenen van het levensverhaal
van ouderen uit Nootdorp en Pijnacker. In
2020 gaan zij verder met deze bezoekjes.

OUDEREN SPELMIDDAG
De zondagmiddag duren vaak erg lang in
een woonzorgcentrum. Er zijn geen
activiteiten(begeleiders) en lang niet
iedereen krijgt bezoek. In 2019 hebben
we daarom in woonzorgcentrum Veenhage
van zorginstelling Pieter van Foreest
een maandelijkse spelletjesmiddag.
Jongeren doen oudhollandse spelletjes
met bewoners of kruipen met bewoners
achter een brain trainer of spelcomputer.
Ook worden er regelmatig nagels gelakt
of bij mooi weer wandelingetjes in de
rolstoel gemaakt.
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EENMALIGE PROJECTEN

In 2019 hebben we diverse eenmalige
projecten gedaan, gericht op specifieke
groepen of momenten. Met al die
activiteiten hebben we jongeren kunnen
verbinden aan kwetsbare mensen.
COMMUNICTY CAFÉ
De Rotary Pijnacker-Nootdorp heeft
in 2019 een aantal avonden
georganiseerd voor eenzame ouderen,
inclusief driegangendiner. Daarvoor werd
restaurant Tout le Monde in Pijnacker een
avond afgehuurd. Elke avond had een
thema, gastspreker of optreden.
Tijdens deze avonden namen enkele
jongeren deel.
De inzet van de jongeren is van
onschatbare waarde, ze brengen een
frisheid en vrolijkheid mee,
ondersteunen de ouderen met de maaltijd
en geven desgewenst hulp bij gebruik van
de mobiel.
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KARAOKE / BINGO AVOND
In woonzorgcentrum De Weidevogelhof
van zorginstelling Pieter van Foreest
hebben jongeren tweemaal een activiteit
ondersteund. Eenmaal ging het om een
karaoke avond en eenmaal om een
bingo-activiteit. Jongeren helpen met
het halen en brengen van bewoners van en
naar hun kamer en verzorgen (gedeeltelijk)
de activiteit. Ook hier wordt hun inbreng
gewaardeerd en fleuren de ouderen op
door de aanwezigheid van de jongeren.

NL DOET
Tijdens de nationale actiedag in maart
hebben 31 jongeren zich ingezet bij
diverse activiteiten. Een deel ging met
bloemen en een speeddate vragenlijst
op bezoek bij ouderen, een ander deel ging
pannenkoeken bakken in en dagopvang
of woonzorgroep voor gehandicapten. Weer
een andere groep ging een praktische
tuinklus doen bij een woonzorgcentrum.
ROLSTOEL3DAAGSE
Elk jaar is er in zowel Nootdorp als
Pijnacker een rolstoeldriedaagse, waarbij
ouderen een aantal kilometer
afleggen. Omdat er niet voor iedereen
een begeleider is, leveren wij een groep
jongeren.

SPEURTOCHT
Voor de kinderen die huiswerkbegeleiding kregen, hebben we in de
meivakantie met vrijwilligers een
speurtocht georganiseerd. De kinderen
deden daarbij diverse woningen aan van
mensen uit ons netwerk, waarna ze allen
finishten bij de plaatselijke ijsboer van
Nootdorp.
Voor deze kinderen kan een vakantieweek
best lang zijn, omdat in veel gevallen vanuit
huis geen uitstapjes worden gepland. Het
ijsje na afloop viel ook goed in de smaak,
voor velen een bijzondere traktatie wat
ze niet met regelmaat krijgen.
PLASWIJCKPARK
Met de kinderen die
huiswerkbegeleiding kregen, zijn we in
de zomervakantie een dagje naar
Plaswijckpark Rotterdam geweest.
Jongeren hadden veel plezier in de
begeleiding van de kinderen.
Een bijkomend voordeel was dat veel
statushoudersgezinnen hierdoor op het
spoor zijn gezet van de Rotterdampas,
waarmee ze gratis naar binnen konden,
maar ook goedkoop andere activiteiten en
voorzieningen kunnen aanvragen.
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EENMALIGE PROJECTEN

OUDERENMIDDAG RK
Met de jeugdgroep van de parochie is
een ouderenactiviteit opgezet met bingo
en het zingen van oudhollandse liedjes.
De bestaande jeugdgroep is begeleid door
ons en heeft de activiteit grotendeels zelf
uitgevoerd.
KORTE BAAN NOOTDORP
De traditionele jaarlijkse Kortebaan rennen
van Nootdorp werd ook in 2019 bezocht
door een groep bewoners van
woonzorgcentrum Veenhage. Dankzij de
vrijwilligers die de rolstoelen duwden naar
het parcours. Ook dit jaar werden de
ouderen weer ontvangen in de VIP-tent.
VD VALK OUDERENMIDDAG
Met hotel Van der Valk is in oktober een
ouderenmiddag georganiseerd.
25 jonge personeelsleden hebben
daarbij de ouderen opgehaald met eigen
vervoer en vergezeld tijdens een lunch en
spelletjesmiddag. In samenwerking met
Buurtzorg hebben we de
thuiswonende ouderen hierbij kunnen
betrekken. De dag heeft op velen
van hen grote indruk gemaakt.
Manager Ted van der Valk hield een
korte presentatie over het bedrijf dat bij
vele ouderen herinneringen naar boven
haalde. Het hotel had de zaal feestelijk
aangekleed en de lunch was tot in de
puntjes verzorgd.
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OUDERENDAGWENSEN
In oktober hebben we rond de jaarlijkse
Nationale Ouderendag weer een aantal
wensen van ouderen kunnen vervullen.
In samenwerking met de
welzijnsorganisatie SWOP zijn
bezoekjes afgelegd, klussen aan huis
gedaan en uitjes beleefd. Een groepje
jongeren is met ouderen uit de
Weidevogelhof pannenkoeken gaan eten
bij de Soete Suikerbol en een jongere is
met een mijnheer die niet meer zelfstandig
kan fietsen op de duofiets langs alle voor
hem bekende plekken in Pijnacker gereden,
vooral naar de Nieuwe Komkommerweg
was mijnheer benieuwd. Ook al miezerde
het, mijnheer straalde van oor tot oor.

VRIJWILLIGERSFEEST
Het jaar hebben we in december
afgesloten met een vrijwilligersfeest in
het vernieuwde culturele centrum
CulturA&Zo in Nootdorp. We hebben
hier ons promotiefilmpje gepresenteerd en
een quiz (bril op bril af) gespeeld over ons
netwerk. Twee bestuursleden van de
vrijwilligersorganisatie Nootdorpse
Vakantieweek hielden een inspirerend
verhaal over de waarde van
vrijwilligerswerk voor je persoonlijke en
maatschappelijk ontwikkeling.

ONTMOETINGSFEEST
In januari hebben we in het
kinderrestaurant van basisschool
De Regenboog ons eerste
ontmoetingsfeest georganiseerd.
Een avond waarbij zowel vrijwilligers als
hulpvragers aanwezig waren.
Een Syrische familie heeft voor de 50
aanwezigen gekookt. Op de avond werd een
aantal maatjes in het zonnetje gezet.
Er werd ook bingo gespeeld, wat met name
de kinderen heel veel plezier opleverde.
Kinderen van statushouders hadden nog
niet eerder een tafel met prijsjes gezien
waar ze een prijs mochten kiezen.
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NETWERK

Onze visie zegt duidelijk dat we een netwerk
willen zijn dat stevig verankerd is in de
samenleving. Vanaf het begin heeft Netwerk
Young Connection aansluiting gezocht bij
bestaande (maatschappelijke) organisaties.
Enerzijds om niet dingen dubbel te doen
en gaten op te vullen. Anderzijds om als
netwerk flexibel tussen alle partijen te
bewegen.
ONDERWIJS EN ZORG
Met middelbare scholen werken we
samen bij de inzet van maatschappelijke
stagiairs, met basisscholen praten we
over hulp aan individuele kinderen en onze
huiswerkklassen. Op scholen verzorgen we
gastlessen om jongeren te
enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk.
Bij Zorginstelling Pieter van Foreest doen
we diverse activiteiten en zij zetten hun
mensen ook weer graag in om jongeren te
enthousiasmeren voor werk in hun sector.
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WELZIJN
Met welzijnsorganisaties SWOP,
Taalhuis, Vluchtelingenwerk,
Jeugd&Jongerenwerk en het Steunpunt
Vrijwilligers van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp praten we over de
noden onder diverse doelgroepen.
Ook met andere hulpverleners zoals
Buurtzorg, de Beweegcoach en Humanitas
bestaan contacten. Via hen komen ook
regelmatig hulpvragen binnen.

VERENIGINGEN
Kerken en jeugdorganisaties werken
graag met ons samen. Vaak hebben
verenigingen een eigen programma en
zoeken ze de samenwerking om hun
jongeren ook actief te laten zijn voor de
samenleving. Wij bieden hen een gastles
over vrijwilligerswerk aan en desgewenst
een groepsactiviteit op maat.
De protestantse wijkgemeente Nootdorp
heeft tijdens een jeugddienst een collecte
gehouden voor Young Connection.

BEDRIJFSLEVEN
Met personeel van hotel Van der Valk
Nootdorp hebben we een grote activiteit
georganiseerd voor ouderen, die in de
toekomst een vervolg krijgt. Ook met de
plaatselijke Rotary hebben we een aantal
activiteiten opgezet.
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YOUNG CONNECTION IN BEELD

In 2019 hebben we een aantal keer flink in
de schijnwerpers gestaan. Soms was het
ons eigen initiatief, soms wisten
organisaties ook ons te vinden.
ZUIDPOP
Het lokale popfestival Zuidpop in
Pijnacker zoekt nadrukkelijk de verbinding
met de samenleving en dat komt onder
meer tot uiting in het feit dat ze jaarlijks een
goed doel koppelen aan hun festival.
Uit vele inzendingen heeft de organisatie in
2019 Netwerk Young Connection gekozen.
Mede omdat ze ouderen en jongeren
verbinden. De organisatie heeft in de
aanloop naar het festival een aantal blogs
geschreven over onze vrijwilligers en op het
festival mochten we een praatje houden
op het podium en een stand bemensen.
Ook werd er gecollecteerd, wat een mooi
bedrag van ruim €300,- opleverde.

LOKALE MEDIA
Diverse malen heeft Young Connection de
lokale pers gehaald. De lokale
nieuwssite Pijnacker-Nootdorp Actueel
maakte een hartverwarmend filmpje over
ons ontmoetingsfeest. Daarnaast zijn
diverse persberichten van ons
gepubliceerd in de lokale krant Telstart/
Eendracht over de activiteit bij Van der Valk,
de samenwerking met Zuidpop,
de huiswerkbegeleiding en het
Ontmoetingsfeest.

BEZOEK GEMEENTERAADSFRACTIES
In het voorjaar van 2019 hebben we vrijwel
alle gemeenteraadsfracties een
bezoek gebracht. Tijdens hun
fractievergadering kregen we overal ruim
de gelegenheid ons te presenteren.
Wij vinden het belangrijk te investeren in
de lokale politiek. Niet alleen met het oog
op subsidie, maar ook met het oog op
draagvlak in de lokale samenleving. Alle
fracties spraken hun waardering uit voor
ons netwerk.

PROMOTIEFILM
In november hebben we een promotiefilm
gemaakt met vier vaste vrijwilligers.
In de studio van 20one Filmproducties in
Zoetermeer hebben we een zaterdag lang
scenes gedraaid vanuit een zorgvuldig
samengesteld script. Het resultaat is te
zien op onze website:
www.youngconnection.nl
Met de film willen we jongeren
aanspreken door te laten zien hoe leuk
het is om vrijwilliger te zijn bij Young
Connection: je krijgt er een goed gevoel
van omdat je een ander helpt en daarmee
een goed gevoel geeft.
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PERSONEEL EN ORGANISATIE
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In mei 2019 is het team versterkt met
Esmee van der Horst. (1996) naast
oprichters Joyce de Haan (1967) en
Michiel Steenwinkel (1974).
Vanaf de start in 2017 hebben de
oprichters aangegeven dat zij na de
startfase het netwerk graag willen
uitbreiden met jongere collega’s.
Met de komst van Esmee is daar ook een
start mee gemaakt. De drie huidige
coördinatoren zijn in 2019 ieder voor 8 uur
per week in dienst bij de stichting.
Ook in 2019 was Young Connection
aangesloten bij het landelijke
inspiratienetwerk Tijd Voor Actie.
Deze organisatie ondersteunt lokale
jongeren vrijwilligersnetwerken via
intervisiebijeenkomsten en een jaarlijks
inspiratieweekend.

Vanuit Tijd Voor Actie is ook een project
voor Maatschappelijke Diensttijd
ontwikkeld dat bij diverse lokale
netwerken wordt uitgerold. Financiering
hiervan komt van het Rijk. Het ministerie
van VWS heeft de afgelopen jaren al op
veel plekken diverse ‘proeftuinen MDT’ in
het land ondersteund. Jongeren zetten zich
daar in voor hun medemens en bouwen
daarmee aan hun eigen kennis,
vaardigheden en netwerk.
Eén van de landelijke projecten is
YourCube. In 2019 draaide deze
MDT-variant al in 8 gemeenten,
in 2020 wordt dit uitgebreid naar 18.

Het bestuur van Young Connection
bestond in 2019 uit drie personen:
Voorzitter Erna Knijnenburg
Penningmeester Mark Lugthart
Secretaris Sven Hogervorst.
Er is in 2019 zeven keer vergaderd.
Bij de aanwezigen is vaste notulist
Willy van der Horst aanwezig.
Voor 2020 is uitbreiding van het bestuur
voorzien.

Ook onder de vlag van Young Connection
zal in de loop van 2020 een YourCube
project worden gestart. Hiervoor wordt
in het voorjaar van 2020 een nieuwe
collega aangetrokken. Bij YourCube zetten
jongeren van 13 tot 30 zich een half jaar
lang in gedurende twee tot vier uur per
week. Als ze honderd uur volbrengen,
ontvangen ze een Europees erkend
vrijwilligerscertificaat.

37

