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Ons jongerenvrijwilligersnetwerk Young Connection wil door te werken aan een lokale samenleving waarin 
mensen naar elkaar omzien een belangrijke schakel zijn tussen de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. 
En juist in 2020 is het in verbinding blijven met je dorpsgenoten in een heel bijzonder licht komen te staan doordat we 
geconfronteerd werden met de uitbraak van Corona/Covid 19. 

Met de kernwaarde van onze stichting – het verbinden van de verschillende groepen in de plaatselijke maatschappij – 
in het achterhoofd hebben onze teamleden goed op de actuele situatie ingespeeld door een boodschappenservice op 
te zetten voor mensen die zelf niet meer in staat waren om hun levensmiddelen in huis te halen. Deze service voorziet in een 
enorme behoefte en hieruit zijn zelfs blijvende contacten ontstaan tussen verschillende kwetsbare hulpvragers en 
jongeren. En ook bij onze andere projecten, waarover u in dit jaarverslag gaat lezen, merken we dat de jongeren en degenen 
voor wie zij zich inzetten een mooie band opbouwen.

Zo kunnen onze jongeren door het inzetten van hun talenten ontdekken hoe waardevol zij voor onze samenleving zijn! 
Deze ervaring vergroot hun gevoel van eigenwaarde wat een positief effect heeft op hun welbevinden,  
belangrijk in deze fase van hun ontwikkeling.

Immers, uit onderzoek is gebleken dat weten dat je voor anderen van waarde bent, een doel geeft aan je bestaan. 
De kans dat jongeren uitvallen en zelf een beroep moeten doen op gemeentelijke ondersteuning die veel geld kost,  
wordt hierdoor aanzienlijk kleiner. Zo kunnen we dus stellen dat Netwerk Young Connection voor  
de jeugd van Pijnacker-Nootdorp:  

- een belangrijke preventieve rol speelt door hen op waarde te schatten en 
- zo ook voor hen een platform is waar zij elkaar – digitaal en straks hopelijk weer live -
 kunnen ontmoeten en enthousiasmeren.

En om deze belangrijke taak en al onze projecten te kunnen financieren is uiteraard financiële en praktische steun  
van de gemeente, fondsen en bedrijfsleven van levensbelang! Deze  noodzakelijke financiële bronnen willen wij dan ook  
hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar. Ook de goede samenwerking met de verschillende 
maatschappelijke partners in onze gemeente heeft een positieve invloed op het welzijn van zovelen.

Natuurlijk heeft ook het bestuur van Netwerk Young Connection zich het afgelopen jaar graag ingezet om  onze  
enthousiaste jonge vrijwilligers en het hardwerkende team coördinatoren waar mogelijk te ondersteunen.  
Als groeiende organisatie zijn wij blij dat wij in 2020 drie nieuwe bestuursleden hebben mogen verwelkomen.  
Met elkaar kijken we uit naar de komende jaren waarin het warme omzien naar iedereen die dit zo goed kan gebruiken  
weer ons streven wordt!

Namens het bestuur,

Erna Knijnenburg-Kleijn.

Maart 2021Maart 2021
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VOOR DE CRISIS
In 2020 liep alles ineens helemaal anders.  
Vanaf 15 maart moesten groepsactiviteiten  
gestaakt worden en viel een deel van ons werk stil.  
We konden toen niet bedenken dat we een jaar later 
nog in lockdown zouden zitten. En dat op het moment 
van dit schrijven (febr 2021) nog geen zicht is op 
verbetering. Toch hebben we met Young Connection 
dankzij flexibiliteit van de organisatie en  
vrijwilligers meer vrijwilligersuren kunnen draaien 
dan in 2019. Daar zijn we best trots op. 

Het jaar 2020 begon veelbelovend met mooie 
nieuwe projecten. Met het project Bonte  
Ouderenavond hebben we een start gemaakt met 
een maandelijks gezelligheidsprogramma voor 
bewoners van woonzorgcentrum Weidevogelhof in 
Pijnacker. Elke maand zou daarbij een ander thema 
aan bod komen. Helaas is het vanwege de pandemie 
gebleven bij één avond. Die had speeddate als 
onderwerp, waarbij ouderen en jongeren met elkaar 
het gesprek aan gingen over diverse thema’s. 

Begin 2020 hebben we het project Levensverhalen 
gelukkig nog net kunnen afronden voor de  
coronacrisis. Studenten van een  
communicatieopleiding van de Hogeschool  
Rotterdam hebben ouderen geïnterviewd 
tijdens drie huisbezoeken waarna ze de 
levensverhalen van deze mensen hebben 
opgeschreven. Een bijzondere en waardevolle 
verbinding tussen jong en oud. De presentatie van 
de verhalen viel kort voor de eerste lockdown.

Daarnaast hadden we tot begin maart nog de  
reguliere spel en ontmoeting activiteiten in  
woonzorgcentrum Veenhage. En twee goed  
lopende huiswerkklassen waarbij kinderen op 
een vast moment in de week één op één 
ondersteuning kregen in een klaslokaal van een 
basisschool in Pijnacker en één in Nootdorp. 

Verder hebben we een eerste ontmoetingsmiddag 
kunnen organiseren tussen kinderen en ouderen 
met dementie. De organisatie van een groots NLdoet  
evenement moest op het laatste moment worden 
afgelast vanwege de naderende lockdown.

VANAF DE CRISIS
Toen half maart duidelijk werd hoe ingrijpend de 
maatregelen zouden zijn, hebben we meteen het 
roer omgegooid. Op zondag 15 maart kondigde 
premier Rutte de lockdown af, op maandag 16 maart 
hadden we de boodschappendienst voor ouderen/
zieken operationeel en nog diezelfde dag ontving 
de eerste inwoner van Pijnacker-Nootdorp een  
boodschappentas via een jongere van Young  
Connection. Na het verschijnen van een artikel in de 
plaatselijke krant diezelfde week, liep het storm met 
aanmeldingen van jongeren en ouderen. 
In 2020 werd 221 keer boodschappen gedaan. 

Na het stilvallen van de huiswerkklassen hebben we 
een project opgezet voor online 
huiswerkbegeleiding. Daarbij werd kinderen via 
telefoon of videoverbinding op afstand geholpen 
door jongeren van Young Connection. 

In de zomerperiode mocht er tijdelijk weer meer.  
Zodoende hebben we corona proof,  
twee evenementen kunnen neerzetten.  
Ten eerste in juli de Talentdagen voor kinderen,  
waarbij we in samenwerking met de stichting  
Talentweken een tweedaags 
kinderprogramma organiseerden in de 
zomervakantie, vol leerzame workshop rond 
techniek, natuur en waterpret. Onze jongeren hebben 
zich hierbij ingezet als groeps- en/of workshopleider. 

Tijdens de Ouderenparty in augustus hebben 
jongeren in duo’s of trio’s alleenstaande 
thuiswonende ouderen bezocht. Ze namen naar elk 
adres een tas met lekkernijen en versieringen 
mee. Het werd een feestelijke middag met veel 
dankbare gezichten.

Ook hebben vier vrijwilligers zich tijdens de  
zomervakantie ingezet als vakantiemaatje bij Jong 
Perspectief. Daarbij werden ze gekoppeld aan een  
gezin om de kinderen daarvan te helpen bij het  
vinden van een leuke tijdsbesteding in de vakantie. 

In het najaar werden de corona maatregelen weer 
aangescherpt en bleek al snel dat dit voor langere 
tijd zo zou blijven. We hebben toen intensiever 
ingezet op maatjescontacten. Daarbij zijn twee  
hoofddoelgroepen te onderscheiden. Kinderen met 
een taal/leerachterstand en alleenstaande  
thuiswonende ouderen. De taalmaatjestrajecten voor 
kinderen vinden plaats in overleg met de leerkrachten 
van vooral basisscholen in Pijnacker-Nootdorp en 
Den Haag-Ypenburg.  
 
De ouderenbezoekmaatjestrajecten richten zich 
op het tegengaan van eenzaamheid binnen deze 
groep. Alle maatjescontacten vinden bij de mensen  
thuis plaats. 

Aan het einde van het jaar hebben we ingezet op 
twee grote acties: een kerstkaartenactie 
waarbij 580 scholieren van het Montaigne 
Lyceum kaarten schreven voor evenzoveel oudere 
inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Mooi is het te 
vermelden dat deze actie vooral gedragen werd door 
twee jongeren zelf. 

Daarnaast hebben we kerstpakketten met  
spelletjes en lekkernijen langsgebracht bij 50  
adressen van huishoudens die in 2020 hulp  
ontvingen van onze jongeren. 
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Onze vrijwilligers zijn ons kapitaal. Zij zetten zich 
in voor kwetsbare dorpsgenoten en daarom 
investeren we graag in hen. Dat doen we door de 
contacten met hen actief te onderhouden en hen 
zo goed mogelijk te begeleiden bij hun werk en de 
ontwikkeling van hun talenten. Maar ook waar 
mogelijk in de begeleiding  
in hun persoonlijk leven. Young Connection 
wil dan ook een plek zijn waar jongeren zich thuis 
voelen en waar ze ‘gezien‘ worden.

Juist tijdens de coronapandemie met alle  
beperkingen, dreigen jongeren te vereenzamen.  
Het gebrek aan normale sociale contacten en  
interactie op school leidt tot een toename van  
gevoelens van eenzaamheid en depressie.  
Ook wij horen dat van onze jongeren. 

Toch zijn jongeren zich in deze pandemie ook goed 
bewust van het feit dat zij juist nu iets kunnen 
betekenen voor een ander. Na de eerste oproep 
voor vrijwilligers voor onze boodschappendienst, 
meldden zich tientallen nieuwe jongeren spontaan 
aan. Een deel van hen haakte af toen het normale 
leven weer enigszins terugkwam in de zomer, een 
ander deel is actief gebleven bij Young Connection. 

Vanaf april 2020 zijn we regelmatig online  
bijeenkomsten gaan houden voor onze jongeren. 
De eerste keer vooral om hen gewoon weer eens  
te spreken, daarna ook met meer gerichte thema’s, als 
Geluk&Corona, Vind je Passie, Nepnieuws en 
we hadden een gastspreker van een ondernemers 
hulpinitiatief op bezoek.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Naast de reguliere vrijwilligers hebben we in het 
schooljaar 2019-2020 ook weer maatschappelijk  
stagiairs van het Stanislascollege mogen  
verwelkomen. 25 scholieren van vmbo/havo/vwo 
waren begin 2020 aan de slag bij ons. Zij werden  
ingezet bij diverse activiteiten. Vanaf de lockdown 
bleek deze specifieke groep wel lastig 
gemotiveerd te houden. En toen de school tijdens 
de eerste lockdown de stage schrapte, bleek deze 
groep ook over weinig intrinsieke motivatie te 
beschikken om door te gaan. Het verplichte 
karakter van een stage werkt anders dan de 
intrinsieke motivatie die we bij reguliere vrijwilligers 
tegenkomen.  
 
Ook speelt de soms jonge leeftijd van de  
maatschappelijke stagiairs hierin een rol.  
Wel hebben we zelf aan het eind van het schooljaar 
nog een afrondende online bijeenkomst gehouden 
voor deze stagiairs. Tien van de 25 waren daarbij 
aanwezig. 

YOURCUBE
In 2020 zijn we ook gestart met YourCube,  
een programma van de Maatschappelijke 
Diensttijd waarbij jongeren zich 80 uur 
inzetten en daarbij hun talenten ontdekken en 
ontwikkelen. Tot maart 2022 zetten we volgens 
planning in totaal 94 jongeren in op dit project. 
In het laatste kwartaal van 2020 zijn  
de eerste jongerentrajecten gestart. Dit project 
draait dus naast het reguliere project en staat er ook  
financieel los van. YourCube wordt via Tijd voor 
Actie bekostigd met Rijksgeld van ZonMW.

Jongeren die betrokken zijn bij Young Connection, 
zijn dus óf reguliere vrijwilliger óf YourCuber.  
In de praktijk weten jongeren dat lang niet altijd van 
elkaar omdat ze soms hetzelfde soort  
vrijwilligerswerk doen en elkaar tegenkomen  
bij activiteiten.
 
Dat onze jongeren opvallen, bleek ook wel uit 
de vele publicaties in media. Zie hiervoor meer in 
hoofdstuk 7. Speciale vermelding is er voor Javin 
Mohamed uit Nootdorp die in 2020 een Passieprijs 
won bij de Vriendenloterij. 
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Groepsactiviteiten zijn vanaf 15 maart niet meer mogelijk geweest in 
verband met de corona maatregelen.  

 
Speciale corona gerelateerde projecten (boodschappendienst) 

hebben die klap deels kunnen opvangen.  
 

Dankzij de grote kerstkaartenactie in december hebben we in 2020  
uiteindelijk toch veel meer jongeren en hulpontvangers kunnen  

noteren dan in 2019.  

2020 in cijfers

hulpprojecten : 
hulpactiviteiten:
vrijwilligersuren:
unieke vrijwilligers:
unieke hulpontvangers: 

 
 

46
1331
1543

694
766

40
407

1267
135
218

2020             

45
751

1206
114
186

2020 zonder 
kerstkaarten             

2019             

totaal vrijwilligerswerk (regulier en YourCube)

training + ontmoeting
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7
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9
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Young Connection is het jongeren  
vrijwilligersnetwerk van Pijnacker-Nootdorp.  
Wij werken aan een samenleving waarin mensen  
naar elkaar omzien en wij willen die instelling ook  
doorgeven aan de jongeren. Om dit te bereiken, 
werken we samen met diverse partners. 

Juist door een verbindende speler te zijn in het 
maatschappelijk middenveld van Pijnacker-Nootdorp, 
kunnen we onze expertise (jongeren inzetten als 
vrijwilliger) maximaal benutten. Een overzicht van 
onze samenwerkingen op het gebied van hulpvragen, 
financiering en expertise.

1. HULPVRAGEN
We krijgen geregeld hulpvragen doorgestuurd van 
welzijnsorganisatie SWOP, basisscholen, 
Jeugdzorg, Thuiszorg en/of buurtzorg, 
de bibliotheek, collega vrijwilligers-
organisaties en het kernteam van de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het gaat dan vaak 
om hulpvragen die aansluiten bij ons aanbod van  
bijvoorbeeld ouderenbezoekmaatje,  
huiswerk/taalmaatje of boodschappendienst. 

We zien dat de bekendheid van Young Connection  
na 3 jaar steeds groter wordt en dat het aantal  
doorverwijzingen ook toeneemt. We nemen al 
met al een steeds stabielere positie in in de 
gemeente. Het is voor anderen duidelijk wat Young 
Connection doet en in welke maatschappelijke vraag 
het voorziet.

2. FINANCIERING
Het werk van Young Connection wordt mogelijk 
gemaakt dankzij subsidie van de gemeente  
Pijnacker-Nootdorp en bijdrages van diverse fondsen 
en maatschappelijke organisaties. Wij zijn hen daar 
zeer dankbaar voor. In de toekomst willen we de 
financiële betrokkenheid van het lokale 
bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties verder uitbouwen. Meer hierover in 
het financiële jaarverslag.

3. EXPERTISE
De expertise van Young Connection ligt bij het 
begeleiden en inzetten van jongeren als 
vrijwilliger in Pijnacker-Nootdorp. Wij willen dat 
jongeren zich gezien weten bij ons en met plezier 
hun talenten inzetten ten gunste van kwetsbare 
mensen. Om te investeren in de jongeren en de 
kwaliteit van hun werk, maken wij weer gebruik van 
de expertise van andere organisaties. 

Zo hebben welzijnsbegeleiders van Pieter van 
Foreest een workshop over omgaan met dementie 
gegeven. Veel van onze jongeren komen met 
dementie in aanraking tijdens hun vrijwilligerswerk 
en wij vinden het belangrijk dat zij daarin ook een 
stukje ontwikkeling krijgen. 

Leerkrachten uit het basisonderwijs betrekken 
we bij de taal/huiswerkbegeleiding aan kinderen. 
Niet alleen door middel van workshops, maar ook 
praktisch in de begeleiding die wij geven aan hun 
eigen kinderen.

Samenwerkingspartners stellen zo hun kennis 
ook beschikbaar voor onze vrijwilligers. Dat komt 
tot uiting in bijzondere samenwerkingen. Zoals bij de 
Talentdagen, waar jongeren heel specifieke  
vaardigheden oefenen in het geven van een  
workshop of begeleiden van een groepje kinderen.  
Wij leveren stichting Talentweken vrijwilligers die 
tijdens de activiteiten door hen begeleid worden.

SAMENWERKINGSPARTNERS: 
Partners met wie Young Connection op  
regelmatige basis samenwerkt.

Overheid:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Maatschappelijk:
SWOP
Vrijwilligers Informatie Punt
BibliotheekOostland
Cultura&Zo
Bibliotheek Oostland (Taalhuis)
Jong Perspectief
Team4Talent
Zorgkwekerij Pluk de Dag

Zorg:
Pieter van Foreest (Weidevogelhof Pijnacker en 
Veenhage Nootdorp)
Buurtzorg Nootdorp/Ypenburg

Onderwijs:
Basisscholen: waarvan intensief met de St 
Jozefschool Nootdorp, De Winde Nootdorp en de 
Josephschool Pijnacker. 

Middelbare scholen: Stanislascollege Pijnacker, 
Montaigne Lyceum Ypenburg.

Fondsen in 2020:
Oranje Fonds 
VSB Fonds 
Kansfonds 
Fonds 1818 
Insingerfonds 
Stalpaert van der Wiele 
Stichting de Lichtboei 
Vaillant Fonds 

Bedrijven in 2020: 
Rabobank Zuid Holland Midden 
Sponsoracties/giften 
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In 2020 heeft Young Connection een mooie  
uitbreiding ondergaan, zowel in het bestuur als in  
het team. Sanne Meulemans is per 1 juni 
aangesteld als medewerker YourCube. 
Zij werkt voor 24 uur binnen Young Connection 
aan het dit MDT project.  
 
Het aantal uren bij de organisatie is daarbij  
verdubbeld van 24 naar 48. De drie overige  
medewerkers Joyce de Haan, Esmee Özdemir en 
Michiel Steenwinkel waren gedurende het hele jaar 
ieder voor 8 uur per week in dienst. 
Dit gaf Young Connection een brede variëteit aan 
expertise binnen het team.

Het bestuur is in 2020 veranderd van  
samenstelling. Secretaris Sven Hogervorst heeft 
het bestuur per 1 september verlaten. Bestuur en 
team zijn hem erkentelijk voor zijn inzet en 
betrokkenheid gedurende bijna 3 jaar. Hogervorst 
heeft met teamleden De Haan en Steenwinkel de 
stichting in november 2017 opgericht.

Vanaf 1 september zijn na een korte meeloop  
periode Christa van Kuijen, Annemarie Gips en 
Mariette Neijenhuis toegetreden tot het bestuur 
dat daarmee een bredere basis heeft gekregen.  
Van Kuijen als secretaris, Gips en Neijenhuis als 
algemeen bestuurslid. Alle drie de nieuwkomers  
hebben een onderwijs achtergrond.  
 
Bestuursleden Erna Knijnenburg (voorzitter) en 
Mark Lugthart (penningmeester) zijn is het hele 
jaar actief geweest. 
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In 2020 hebben we gewerkt aan verduurzaming 
van de organisatie. In de nazomer is er een 
uitgebreide brainstorm bijeenkomst gehouden 
met bestuur en team, onder leiding van Piet van 
Adrichem, voorzitter van de Adviesraad Sociaal 
Domein Pijnacker-Nootdorp en oud-schooldirecteur 
en onderwijsbestuurder. Onder zijn leiding is een 
visie voor de komende jaren opgesteld.  
 
Daarin is naar voren gekomen dat we: 
- Gestaag willen groeien in vrijwilligers en  
hulpprojecten.  

- Investeren in jongeren en aandacht voor hen  
voorop stellen en zo sociale en psychische  
problemen preventief willen voorkomen.   

- Vooral de verbindingen tussen groepen in  
Pijnacker-Nootdorp willen blijven stimuleren en 
eenzaamheid onder jongeren en hulpvragers  
willen bestrijden. 

- Lokaal willen blijven, niet actief willen zijn in  
buurgemeenten.  

- Een scherpere taakverdeling voor bestuur en 
team, die past bij persoonlijke wensen en talenten.  

- Toe willen werken naar grotere contracten voor 
teamleden, ipv de huidige 8. 

- Inzetten op financiële verduurzaming, met een 
grote rol voor subsidie en minder afhankelijkheid van 
fondsen. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is  
geconstateerd dat drie contracten van elk 8 uur niet 
wenselijk is voor de toekomst. In 2021 wordt 
ingezet op drie teamleden met grotere 
contracten.  
 
Ook hebben bestuur en team de taken verder verdeeld 
onder leiding van een adviseur van Tijd Voor Actie, 
het landelijk inspiratienetwerk waar  
Young Connection bij is aangesloten.   

De financiële verduurzaming vraagt om forse inzet 
voor 2021. Gezien de waarde en betekenis van 
Young Connection binnen de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp, was de 75% toekenning van 
subsidie voor 2021 een tegenvaller. 
Het is daarmee op het moment van dit schrijven niet 
zeker of we al onze plannen voor het nieuwe jaar 
kunnen realiseren.  
 
Wel zijn we blij met het gesprek dat we inmiddels 
voeren met de gemeente hierover. 
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In 2020 heeft Young Connection vaak de media 
gehaald. 

De lokale krant Telstar/DeEendracht  
publiceerde tweemaal een verhaal over een  
vrijwilliger die wekelijks een oudere alleenstaande 
bezoekt. In maart een verhaal over vrijwilliger  
Javin die zelf afkomstig is uit Syrië en wekelijks  
een oude dame bezoekt. In december een verhaal 
over Michelle die al drie jaar elke zondagmiddag 
minstens drie uur lang een oude dame bezoekt. 

Verder verschenen er diverse kortere artikelen 
over de boodschappendienst en de start van 
YourCube in Telstar/DeEendracht, 
op PijnackerNootdorpTV en  
op de website PijnackerNootdorpActueel.

Omroep Max publiceerde in april een mooi verhaal 
met foto’s over onze boodschappendienst. 

Beide kerstacties haalde ook nog De Telstar

Het maandelijkse magazine NootdorpNu 
publiceerde diverse artikelen over Young Connection, 
in april over het Levensverhalen project en het 
succes van de boodschappendienst. 
 
Dat onze jongeren opvallen, bleek ook wel uit  
de vele publicaties in media. Zie hiervoor meer in 
hoofdstuk 7.  
 
Speciale vermelding is er voor Javin Mohamed 
uit Nootdorp die in 2020 een Passieprijs won bij de 
Vriendenloterij. 
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Vrijwilliger Kevin doet al een jaar wekelijks  
boodschappen voor een oudere. 

‘Al een jaar lang doe ik iedere week boodschappen 
voor iemand. Het is niet alleen super fijn om anderen 

te helpen met vrijwilligerswerk, je krijgt er zelf ook 
een goed gevoel van’. 

Vrijwilliger Michelle gaat elke zondag langs 
bij een oudere dame.  

‘Ik bezoek al ruim 2 jaar een oudere vrouw en ben tot de 
ontdekking gekomen dat de verbintenis tussen ouderen en 

jongeren voor beide partijen een  
positieve uitwerking heeft. Zo word ik blij als ik haar zie en 

wordt zij blij als ik er weer ben!’

Vrijwilligers Rob, Tim en Zanyuan steken graag 
de handen uit de mouwen met een grote tuinklus.

Tim: ‘als je binnen kwam was er altijd wat te drinken 
en als we klaar waren zag je hoe blij je iemand kon 
maken met iets kleins. Ik ben dankbaar dat ik mocht 

helpen en het was mooi en leuk werk’. 


