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Juist in een tijd waarin veel onzeker is, blijft het belangrijk als jongeren ervaren hoe  
belangrijk zij voor de samenleving zijn. Dat het geven van aandacht aan een ander ook 

iets toevoegt aan jezelf: het besef dat je van waarde bent en dit maakt gelukkig. 

 Na een lange periode van thuis studeren en werken waarin de sociale contacten op een 
heel laag pitje stonden, merkt Young Connection dat de jongeren langzaam aan hun draai 
weer beginnen te vinden. Op onze groeiplaatsen kunnen zij elkaar weer ontmoeten, 
genieten van het samenzijn en door boeiende gesprekken van elkaar leren. Zo groeit 

ook hun gevoel van eigenwaarde en welbevinden,  
minstens zo belangrijk als een diploma. 

 
Hoe onze coördinatoren de matches tussen onze vrijwilligers en de hulpvragers het  
komende jaar in goede banen gaan leiden en welke activiteiten zij voor onze jongeren 

gaan organiseren geven zij weer in dit mooie projectplan. Om dit plan te kunnen  
realiseren is de financiële ondersteuning van verschillende fondsen en de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp en de goede samenwerking met de sociale partners in onze 
gemeente voor onze organisatie van grote waarde en hier zijn wij dan ook dankbaar voor. 

 
Zo kunnen ook dit jaar de geplande activiteiten door onze jonge vrijwilligers  

gerealiseerd worden en kunnen zij hun kwaliteiten inzetten ten behoeve van diegene 
die dit nodig heeft. Vaak ontstaan er hierdoor blijvende contacten waaraan beide partijen 

veel plezier beleven. 

Voor Voortgezet Onderwijs scholen is het aantrekkelijk om met Young Connection 
in zee te gaan: door onze kennis en ervaring kunnen wij te hulp komen bij het vinden van 
de juiste maatschappelijke stages voor hun leerlingen. Op deze manier kunnen wij de 

scholen werk uit handen nemen. 

Er is dus nog genoeg werk aan de winkel en Young Connection gaat dus weer heel graag 
aan de slag voor en met onze jongeren om een steentje bij te dragen in een wereld waarin 

aandacht geven aan elkaar zo belangrijk blijft! 
 

Namens het bestuur van Netwerk Young Connection 
Erna Knijnenburg-Kleijn, voorzitter.
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Pijnacker-Nootdorp is een groeiende 
gemeente met 56.551 inwoners,  
waarvan bijna 10.000 jongeren in de 
leeftijd tussen de 15-30 jaar.  

In 2018 is het idee ontstaan om samen 
met de jongeren van Pijnacker-Nootdorp 
te bouwen aan een samenleving waarin 
we naar elkaar omzien. Jongeren zijn de 
toekomst van onze samenleving en in 
die toekomst wilden we investeren. Young 
Connection ontstond en is tot op de dag 
van vandaag nog steeds dé  
vrijwilligersorganisatie voor jongeren in  
de leeftijd van 15-30 jaar in Pijnacker 
Nootdorp.  

Alweer bijna 5 jaar later heeft Young  
Connection zich mogen ontwikkelen tot een 
netwerk van jongeren en  
samenwerkingspartners. Een netwerk 
dat letterlijk ‘connect’ en daarmee werkt 
aan de missie: Een sterke en zorgzame 
samenleving, waarin naar elkaar omkijken 
vanzelfsprekend is. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Met onze organisatie werken we aan onze 
missie door dé plek te zijn waar jongeren 
elkaar ontmoeten. Waar ze worden gezien 
en gewaardeerd. Waar een sfeer heerst 
van verbondenheid, plezier en ontwikkeling. 
Waar vriendschappen, bewustwording en 
inspiratie ontstaat en vervolgens ook de 
motivatie heerst om dorpsgenoten te 
ondersteunen en met elkaar te verbinden. 

DOELEN DIE WE HIERAAN  
VERBINDEN:
- Jongeren komen in een positieve 
omgeving waarin zij zichzelf op basis van 
hun talenten ontwikkelen en de waarde van 
vrijwilligerswerk ontdekken 

- Dorpsgenoten ontvangen praktische 
hulp en versterken hun eigen netwerk 

- Het gevoel van de ‘samen leven’  
ervaring binnen Pijnacker-Nootdorp  
versterkt en sociale groepen met weinig 
relatie onderling worden met elkaar  
verbonden. 
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Het team van Young Connection wordt 
vormgegeven door Esmee Özdemir en 
Sanne Meulemans. Samen vormen zij het 
coördinatieteam en geven vorm aan het 
netwerk voor 0,89 fte in totaal.  

In de dagelijkse gang van zaken verbindt 
het team verschillende partijen zoals 
jonge vrijwilligers, maatschappelijke 
organisaties, hulpvragers, scholen en 
kerken aan elkaar. Dit met als doel om 
onze maatschappelijke projecten en 
activiteiten uit te voeren.  
Verduurzaming van de organisatie, het  
werken naar stabiliteit en kwaliteit 
speelt hierin een grote rol. Daarnaast 
investeert het team in de ontwikkeling 
van de vrijwilligers door hen persoonlijk 
te begeleiden en inspiratiebijeenkomsten te 
organiseren.  

Netwerk Young Connection is  
aangesloten bij het landelijke  
Inspiratienetwerk TijdVoorActie, waar 
een expertisecentrum is opgezet voor alle 
aangesloten netwerken. Binnen dit  
expertisecentrum wordt er aandacht 
besteed aan het uitwisselen van kennis en 
ervaring op het gebied van o.a. de 
doelgroep (jonge vrijwilligers), het zakelijke 
aspect (netwerken en fondsenwerving) en 
de organisatorische kant (het bouwen van 
een duurzame organisatie).

‘Ik merk dat het  
vrijwilligerswerk wat ik 

heb uitgekozen mij helpt bij 
het ontwikkelen van onder 

andere mijn  
gespreksvaardigheden. Ook 

vind ik de groeiplaats een 
hele fijne plek wat me aan het 

denken zet over dingen waar 
ik normaal niet bij stil sta.  

Het heeft altijd een hele 
ontspannen sfeer waardoor ik 

me ook nooit  
ongemakkelijk voel om over 

dingen te praten.  
Dit is wel heel fijn!’
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WIE?
Young Connection richt zich op jonge 
vrijwilligers in de leeftijd van 15-30 jaar, 
woonachtig in (de buurt van)  
Pijnacker-Nootdorp. In deze leeftijd staan 
jongeren vaak volledig ‘aan’ en zijn ze  
bezig met van alles zoals sport, studie 
en werk. Ze zijn snel enthousiast te 
maken, hebben kennis van hoe dingen 
nu werken en vinden het leuk om op jonge 
leeftijd het belang van vrijwilligerswerk te 
ervaren.  

We bereiken een diverse doelgroep 
vrijwilligers. Sommige jongeren zijn echt 
nog op zoek naar wat ze leuk vinden om te 
doen, of waar hun talent zit. Andere  
jongeren weten juist heel goed wat ze 
willen doen. Samen gaan we op zoek 
met dat wat het beste past. De onderlinge 
verbinding met elkaar vinden we  
belangrijk. We zetten daarom bewust in op 
ontmoeting en het maken van plezier. 
Dit resulteert in vrijwilligersactiviteiten 
die in groepsverband worden uitgevoerd  
of het organiseren van  
inspiratiebijeenkomsten waar je wat 
kunt leren. 

Jongeren komen met Young Connection 
in aanraking via middelbare scholen, 
MBO-, HBO- en WO-opleidingen. 
Maar ook via vrienden, social media of 
kerken. Onze groep vrijwilligers is altijd in 
beweging. Ze zijn vaak voor een bepaalde 
periode betrokken; ontwikkelen,  
groeien, leren zichzelf kennen en 
laten ons weer los. Bijvoorbeeld omdat 
ze op kamers gaan wonen en gaan  
studeren. Dit vraagt een flexibele aanpak in 
onze projecten en onze werkwijze.  

Iedereen is welkom bij onze  
organisatie. We worden enthousiast van 
de manier waarop jongeren kijken naar de 
wereld. De kracht van jongeren werkt  
aanstekelijk; ze hebben een bepaalde  
onbezonnenheid over zich heen die 
enorm goed uitwerkt op de mensen die we 
om ons heen helpen. 
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BEGELEIDING: 
We vinden het erg belangrijk dat jongeren 
de mogelijkheid krijgen om zich te  
ontwikkelen. Veel jongeren zijn op zoek 
naar zichzelf en ontdekken dat  
vrijwilligerswerk hen daarbij helpt. Ze doen 
ervaringen op, leren hun talenten  
ontwikkelen en verbreden hun netwerk  
en kijk op de wereld.  

We zorgen voor een goed, persoonlijk 
contact met al onze vrijwilligers. Zodra 
een jongere zich aanmeldt nemen we altijd 
de tijd voor een kennismakingsgesprek. 
Deze tijd nemen we om iemand goed te 
leren kennen, maar ook om samen op zoek 
te gaan naar de talenten en kwaliteiten 
van deze jongere. Op het moment dat je 
iets doet wat je goed kunt, is het extra leuk, 
maak je plezier en kun je groeien. Ook 
kijken we naar wat een jongere graag nog 
zou willen leren, want ook dat kan heel 
laagdrempelig met vrijwilligerswerk.  

Een jongere wordt dan al gauw een  
vrijwilliger van Young Connection.  
Wanneer we een match maken tussen  
een vrijwilliger en een hulpvrager is er  
altijd een coördinator aanwezig.  
We maken goede afspraken met elkaar, 
tekenen een vrijwilligersovereenkomst  
en vragen een VOG aan. 
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Zodra een vrijwilliger van start gaat blijft 
één van onze coördinatoren als  
hoofdcontact betrokken. We houden  
regelmatig contact met elkaar en  
kletsen ook over andere dingen dan alleen 
het vrijwilligerswerk. Deze investering 
is waardevol zodat we de ontwikkeling 
van jongeren scherp houden. Iedereen is 
vrijwilliger op een andere manier, de één 
heeft soms net een ander zetje nodig dan 
de ander.  

Ook als iemand geen vrijwilligerswerk doet, 
maar wel graag betrokken is, houden we 
contact. Bij ons is naar elkaar  
omkijken vanzelfsprekend en dat 
dragen we uit, zodat we blijven bouwen 
aan die samenleving waar we naar uitkijken.  
 
Het komt voor dat we in contact komt met 
een jongere vrijwilliger die zelf ook de 
nodige bagage meedraagt. Het doet deze 
jongeren zichtbaar goed om zich in te zetten 
als vrijwilliger. Ze vinden bij ons een 
plek waar ze zich thuis voelen, zichzelf 
kunnen zijn en waar ze informele  
begeleiding vinden. Ze ontwikkelen  
zichzelf en ontdekken hun talenten  
waardoor hun eigenwaarde vergroot. 

Op deze manier werkt het netwerk twee 
kanten op: Jongeren ontwikkelen zichzelf 
en helpen een ander. 

ONTMOETING & PLEZIER
Jongeren genieten van dingen doen in 
groepsverband. Met Young Connection 
stimuleren we de ontmoeting tussen  
jongeren onderling en het maken van  
plezier. Dit doen we door vrijwillige 
groepsprojecten te organiseren met  
impact. Daarnaast organiseren  
maandelijkse inspiratie- 
bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten 
staan thema’s centraal waarin aandacht 
wordt besteed aan burgerschap of het 
ontwikkelen van skills.  
Deze bijeenkomsten worden gevormd in 
samenwerking met onze jonge  
vrijwilligers, maar ook de inzet van  
bijvoorbeeld gastsprekers of trainers. 
Voorbeelden van thema’s die aan bod 
komen zijn: Je netwerk vergroten,  
assertiviteit, omgaan met dementie, zelfzorg 
en plannen. Daarnaast wordt er met  
regelmaat ook gezellig  
samen gegeten.
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‘Tijdens de bijeenkomsten 
is er een prettige sfeer 

met zowel de groep als de 
begeleiding, waardoor het 
makkelijker is om open te 

zijn. Op het moment dat er 
dan wat naar buiten komt 

wordt er naar mogelijkheden 
gezocht om te helpen vanuit 

jullie. Wat heel fijn is. Door de 
maandelijkse bijeenkomsten 
wordt het contact behouden 

en verbeterd. 

Ik heb het altijd heel erg naar 
mijn zin en vind het contact 

met jullie en de andere  
vrijwilligers erg gezellig’
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Young Connection beweegt zich daar 
waar de vraag ligt vanuit jongeren en het 
maatschappelijke en sociale domein. We 
werken op een toegankelijke manier, 
passend bij jongeren. Dat betekent  
laagdrempelig, flexibel en met  
aandacht voor plezier. We geven jongeren 
de mogelijkheid om zich in te zetten voor 
dorpsgenoten in Pijnacker Nootdorp, hen te 
ondersteunen en met elkaar te verbinden.  

We reageren snel op hulpvragen die 
bij ons binnen komen of zien ontstaan en 
werken met diverse projecten, die goed 
aansluiten bij wat er nodig is in onze 
dorpen en wat jongeren leuk vinden om te 
doen.  

Hulpvragen worden altijd gescreend. 
Het is de bedoeling dat de hulp die wordt 
geboden gericht is op mensen die zelf 
weinig of geen netwerk hebben. Wij willen 
het verschil maken in het leven van deze 
mensen. Het gaat erom dat mensen 
ontdekken wat samen leven is. Voor 
mensen met een groot netwerk is die 
behoefte er minder. 
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BIJ ELKE HULPVRAAG WORDEN  
DE VOLGENDE AANDACHTSPUNTEN BEKEKEN: 

- Heeft de hulpvrager een eigen netwerk of voldoende financiën?  
- Hoe haalbaar is de hulpvraag?  
- Is de veiligheid van de vrijwilliger gewaarborgd?  
- Is er aanvullende begeleiding nodig? 

‘De impact bij de kinderen is 
dat ze er toe gezet worden om 

echt hun huiswerk  
te gaan maken!’

‘Er was 1 meisje die een  
beetje onaardig deed de  

eerste dag bij de  
huiswerkklas,  

maar 5 minuten later was ze 
helemaal lief en vroeg ze om 

hulp en dat zelfde meisje is 
sinds de tweede  

bijeenkomst mijn 
vriendinnetje. Ik merk dat ik 
dat uitleggen echt heel leuk 

vind en ik ze goed op hun 
punten wijs waardoor ze wat 

beter opletten tijdens het 
doen van hun huiswerk.’
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PROJECTEN:
OUDEREN BEZOEKMAATJES
Eenzaamheid is een thema wat aandacht 
verdient, ook in Pijnacker Nootdorp. Young 
Connection krijgt met regelmaat ouderen 
aangemeld met een klein netwerk. 
Jongeren vinden het ontzettend leuk om 
in contact te komen met ouderen en hen 
wekelijks even te bezoeken voor een kopje 
thee, een spelletje, een wandeling 
en een praatje. Ouderen hebben al een 
behoorlijk leven achter de rug en daar veel 
over te vertellen. Jongeren brengen iets 
nieuws en verfrissends met zich mee. Dit 
bij elkaar vormt een waardevol contact 
wat zorgt voor verbinding, steun en ‘het 
onderdeel voelen van de samenleving’. 

TAAL & HUISWERKMAATJES
Op het gebied van laaggeletterdheid en 
taal zijn ook binnen Pijnacker Nootdorp 
nog flink wat stappen te zetten. Young 
Connection doet dit door jongeren te  
matchen aan kinderen in de  
basisschoolleeftijd om hen wekelijks te 
helpen op het gebied van taal en huiswerk. 
Kinderen vinden het vaak veel leuker als 
een jonger iemand hen kan helpen bij 
hun schoolwerk. Soms is het een noodzaak 
omdat hun ouders nog niet voldoende 
in staat zijn om hen te helpen. Jongeren 
vinden het leuk wekelijks een kind te helpen 
bij zijn of haar ontwikkeling en staan dicht 
bij hun belevingswereld. Ze vormen vaak 
een team waarin leren weer leuk wordt. 

PRAKTISCHE HULP
Jongeren houden van aanpakken en vinden 
het leuk om hun handen uit de mouwen 
te steken. Daarom bieden we regelmatig 
hulp aan (eenmalige) klussen die we alleen 
of in groepsverband kunnen uitvoeren. 
Voorbeelden van dit soort klussen zijn een 
tuintjes opknap actie, uitleg geven over 
het gebruik van een mobiele telefoon 
of computer, eenvoudige klusjes in huis 
of hulp bij een verhuizing. Daarnaast is 
de, sinds de corona in het leven geroepen 
boodschappendienst, ook nog steeds actief.  
 
GROEPSACTIVITEITEN
Om het onderlinge contact te versterken 
tussen jongeren en gezamenlijk te zorgen 
voor maatschappelijke impact,  
organiseren we diverse groeps- 
activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht 
op actuele thema’s, passend bij de 
belevingswereld van jongeren.  
Voorbeelden hiervan zijn een  
muziek- avond voor mensen die  
gevlucht zijn uit hun land van herkomst 
of het organiseren van een wekelijkse  
spelletjesmiddag bij een  
woonzorgcentrum. Maar ook het draaien 
van een wekelijkse huiswerkklassen 
op basisscholen in Pijnacker-Nootdorp, 
een ‘afval-prik-bingo’ of organiseren 
van spelletjesdagen en Talentdagen voor 
kinderen.
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SAMENWERKINGSPARTNERS:
Young Connection biedt (maatschappelijke) 

organisaties de mogelijkheid om in contact te 
komen met en ondersteuning te krijgen van  

jonge vrijwilligers. We denken graag mee 
over de inhoud van dat wat jongeren kunnen bete-

kenen voor Pijnacker Nootdorp.  
Inmiddels hebben we al met diverse partijen 

een mooie samenwerking: 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Bureau Vrijwilligerswerk 
Pijnacker- Nootdorp, Stichting Welzijn & Ondersteuning 

Pijnacker-Nootdorp, Vluchtelingen Begeleiding,  
Bibliotheek Oostland/Taalhuis, Stanislascollege  
Pijnacker, Montaigne Lyceum, ROC Mondriaan  

Leidschenveen, Jeugd en Jongerenwerk, Rotary  
Pijnacker-Nootdorp, Kortebaan draverij Nootdorp, 

Van der Valk Nootdorp, Buurtzorg Nootdorp, Ipse de 
Bruggen, Pieter van Foreest, Humanitas, Beweegcoach, 

Delftse Buur, Jongerenwerk RK parochie  
ChristusKoning, Protestantse Gemeente  

Nootdorp-Ypenburg, Protestantse gemeente Delfgauw, 
Scouting Nootdorp, De Pijnacker- Nootdorpse  

Uitdaging, Huis van Rie.  
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Young Connection is dé plek waar jongeren 
elkaar ontmoeten en heeft de ambitie om 
de spil in Pijnacker Nootdorp te zijn voor 
jongeren en hun maatschappelijke inzet. 
Young Connection is een  
laagdrempelige organisatie waar 
jongeren zich begrepen voelen en 
gewaardeerd. Waar een sfeer heerst van 
verbondenheid, plezier en ontwikkeling. 
Waar vriendschappen, bewustwording 
en inspiratie ontstaat en vervolgens ook 
de motivatie heerst om dorpsgenoten te 
ondersteunen en met elkaar te verbinden. 
Dit alles leidt tot een sterke en 
zorgzame samenleving, waarin naar 
elkaar omkijken vanzelfsprekend is.  

Met deze basis werken we in 2023 aan de 
volgende resultaten:

JONGEREN
Young Connection zet in 2023 in op 
kwalitatieve groei en stabiliteit en 
streeft naar de inzet van 200 vrijwilligers 
in de leeftijd van 15-30 jaar. We nemen 
de ervaringen mee die de afgelopen twee 
jaar zijn opgedaan vanuit het YourCube 
MDT programma en zullen daarom meer 
aandacht besteden aan de persoonlijke 
begeleiding van jongeren. Alle  
vrijwilligers worden daarom in 2023  
individueel begeleid bij het opdoen  
van skills en vaardigheden.  

Alle vrijwilligers krijgen in 2023 de  
mogelijkheid om elke maand  
inspiratiebijeenkomsten bij te wonen 
waarin diverse thema’s rondom  
burgerschap en het ontwikkelen van skills 
aan bod komen. Voorbeelden van thema’s 
die aan bod komen zijn: Je netwerk 
vergroten, assertiviteit, plannen en 
communicatie. Deze inspiratie- 
bijeenkomsten worden samen met de 
vrijwilligers ontwikkeld. In 2023 vinden er 
minimaal 10 inspiratiebijeenkomsten 
plaats.  

We geloven in de kracht van het leren 
door het opdoen van ervaringen en wil 
daarom een plek bieden voor stagiaires 
of een leerwerktraject voor jongeren die 
nog vallen onder de leerplicht. Alle  
vrijwilligers halen aan het eind van hun  
vrijwillige inzet een zogenoemd ‘Super 
Burger Certificaat’. Een getuigschrift 
waarin hun opgedane ervaring wordt 
beschreven. 

PROJECTEN 
In 2023 zal Young Connection zich, naast 
de bestaande projecten, met name richten 
op het organiseren van  
groepsprojecten, waarbij wordt  
aangesloten op hulpvragen vanuit  
Pijnacker Nootdorp. Jongeren krijgen 
hierbij de mogelijkheid om samen met 
leeftijdsgenoten kennis te maken met 
vrijwilligerswerk. 
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jongere op elk gewenst moment mee 
kan doen aan leuke activiteiten. Samen 
maatschappelijke impact maken is leuk 
en leerzaam.  We zetten in op een goede 
samenwerking met lokale (middelbare) 
scholen, waarin we in samenwerking met 
hen impactvolle projectdagen zullen 
organiseren. Daarnaast biedt Young  
Connection ook waardevolle gastlessen 
aan waarin we scholen kunnen  
ondersteunen op het gebied van  
burgerschap. 

ONTMOETINGSRUIMTE 
We hopen in 2023 een langverwachte 
droom te kunnen bereiken: Een fysieke 
(flex)werkplek en ontmoetings- 
ruimte, waar jongeren op een  
laagdrempelige in contact kunnen komen 
met ons werk, evenals het werk van  
maatschappelijke organisaties en lokale 
ondernemers. Maar ook een plek waar  
jongeren nog meer moois kunnen  
organiseren voor dorpsgenoten.  

Een plek waar we  
inspiratiebijeenkomsten en  
workshops kunnen geven, waar ruimte 
is voor jongeren om ‘aan te waaien’ 
voor een kletspraatje en het maken van 
huiswerk. Waar ruimte is voor creativiteit.  
Young Connection houdt de ogen  
geopend voor samenwerkingen met 
andere partijen in het creëren van een plek 
als deze. 

‘Mijn eerste keer bij de  
groeiplaats was super leuk. 

Ik voel me meteen thuis 
en de onderwerpen die we 

bespreken laten me echt 
op mijn leven en toekomst 

reflecteren. Ik vind het echt 
interessant en elke keer 

enthousiast voor het volgende 
onderwerp dat gepresenteerd 
wordt. Hier in Nederland heb 
ik bijna geen vrienden, maar 
bij de bijeenkomsten krijg ik 

de perfecte kans om  
vriendschappen te vormen. 
De leiders Sanne en Esmee 
zijn de beste leiders die ik 

tot nu ken, ze zijn altijd open 
om te praten en luisteren en 

chill. Ik ben blij dat ik elke 
keer mee doe met de groep!’
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RESULTATEN IN CIJFERS

Unieke vrijwilligers    197   200   200 

Unieke hulp ontvangers  185   200   200 

Hulpprojecten    21   25   25 

Hulpactiviteiten    477   500   500 

Vrijwilligers uren    1135   1200   1200 

      2021  2022  2023

         
         * cursief  = verwachte resultaten
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Young Connection wordt ondersteund 
door zowel landelijke als lokale  
fondsen. Het streven blijft om zoveel 
mogelijk lokale en regionale dekking te 
kunnen realiseren voor de begroting van 
2023. Op deze manier kunnen we zoveel 
mogelijk dorpsgenoten ondersteunen en 
jongeren begeleiden bij het ontwikkelen van 
talent en het leren van (nieuwe) skills. 
 
Voor een overzicht van de kosten en 
fondsen/subsidies, zie het  
bijgevoegde begrotings- 
en dekkingsplan 2023.
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Netwerk Young Connection  
Postadres: Lobelia 2, 2631 VJ Nootdorp 

KvK 59587539 
tel: 06 - 15417900  
info@youngconnection.nl  
www.youngconnection.nl  
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