Jaarverslag Netwerk Jouw Nijmegen 2017
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1. Inleiding
Een stad waar iedereen mee kan doen, dat is waar Netwerk Jouw Nijmegen voor staat. Sinds
1 april 2017 zijn wij als jongerennetwerk actief in Nijmegen om hulpbehoevende te helpen.
Jongeren tussen de 16 en 30 jaar zetten zich vrijwillig in voor een ander die dit nodig heeft.
Netwerk Jouw Nijmegen stimuleert, enthousiasmeert en inspireert jongeren om zich in te
zetten op een manier die bij hun past. Er wordt gezocht naar de talenten en interesses van
de jongeren om deze in te zetten binnen het netwerk. Dit kan eenmalig of structureel van
aard zijn.
In het projectjaar 2017 hebben er matches plaats gevonden tussen jongeren en hulpvragers.
En zijn er in samenwerking met andere partijen projecten van de grond gekomen zoals Oog
voor Elkaar. Daarnaast zijn we bezig geweest met het opbouwen van ons netwerk. Dit heeft
onder andere geleid tot samenwerking met betrekking tot hulpvragen, projecten en
koppelingen van jongeren.
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2. Projectvoorbeelden
Onderstaand geven we verschillende voorbeelden van projecten die in 2017 gerealiseerd
zijn. We maken hierin onderscheid in projecten op individueel niveau en groepsprojecten.

2.1 Individueel niveau
Taalmaatje
Een vluchteling is geholpen door een jongere met het oefenen van
de Nederlandse taal zodat hij zijn inburgeringscursus kon halen. “Ik
heb met hem de Nederlandse taal geoefend. Daarnaast hebben we
gezocht naar andere mogelijkheden om de taal te leren en mensen
te ontmoeten. De afgelopen weken heb ik al groei gezien in zijn
spraak. We zijn op zoek gegaan naar een passende teamsport
waarbij hij sociale contacten kan leggen en de taal kan oefenen.”

Klussen
Er zijn de afgelopen periode verschillende klusactiviteiten geweest,
van het leggen van laminaat tot schilderen. Bij deze eenmalige
klussen zijn verschillende jongeren aangesloten om mee te helpen.
Als netwerk bieden we op wekelijke basis klussen aan zodat er altijd
aanbod is voor jongeren om bij aan te sluiten.

Coördinatie
Er zijn jongeren die zich vrijwillig hebben ingezet om Netwerk Jouw
Nijmegen in de coördinatie te ondersteunen. Deze jongeren met
hart voor Nijmegen zien dat Netwerk Jouw Nijmegen bijdraagt aan
hun droom om Nijmegen nog mooier te maken. Zij hebben hun
talent ingezet op het gebied van media gebruik, bestaande
netwerken in Nijmegen betrekken of het maken van
promotiefilmpjes. Daarnaast word sinds eind oktober het team
ondersteunt door twee stagairs van de opleiding MWD. Beide
zetten zich 8 uur per week in voor het netwerk.
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2.2 Groepsprojecten
Oog voor Elkaar
Het project Oog voor Elkaar is ontstaan vanuit het idee om in de
zomervakantie jongeren een kans te bieden zich een middag in te
zetten voor hulpbehoevenden in de wijk Nieuw West. Er is een
samenwerking ontstaan met welzijnsorganisatie Tandem,
woningbouwvereniging Talis en de bewonerscommissie van de
Maas-Waalstaete.

In augustus vond dit geslaagde project plaats met ontmoeting
tussen bewoners, jongeren en professionals. Tien verschillende
woonadressen zijn deze dag geholpen met kleine klussen zoals
ramenwassen of schilderen.
Eind oktober heeft het project voor de tweede keer plaats
gevonden. Hierbij heeft een jongere vrijwillig ondersteuning
geboden bij het organiseren, werven en uitvoeren. Er waren
wederom tien verschillende woonadressen die kleine klussen
hadden zoals brandmelders ophangen en schoonmaken.

Studentenvereniging Ichthus
In samenwerking met studentenvereniging Ichthus heeft in 2017 de
eerste maatschappelijke actie plaats gevonden. De bedoeling van de
maatschappelijke actie is de studenten zich in kunnen zetten voor
de medebewoners van de stad. En op deze wijze kennis maken met
mensen die weinig netwerk hebben. Op deze avond zijn er
activiteiten gedaan zoals het plakken van plinten en het monteren
van een mobiele telefoon voor een slechtziende mevrouw.

Kerstactiviteit
De kerstactiviteit vond plaats in december in samenwerking met het
Leger des Heils en de NuNN. Op deze avond hebben jongeren in de
nachtopvang chocolademelk uitgedeeld, bus- en taxichauffeurs een
hart onder de riem gestoken door koeken aan te bieden en het
vredeslicht is in de straten uitgedeeld met bezoekers van het Leger
des Heils.
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3. Resultaten in cijfers
De volgende resultaten zijn gerealiseerd in projectjaar 2017. Er hebben 161
projecten/hulpactiviteiten plaatsgevonden. Dit zijn momenten dat jongeren geholpen
hebben met het opknappen van een tuin en zich ingezet hebben als bijvoorbeeld
huiswerkmaatje. Door deze inzet zijn er 148 mensen geholpen het afgelopen jaar. Daarnaast
heeft het netwerk ook jongeren doorverwezen naar andere organisaties.
Onderdeel
Projecten/hulpactiviteiten
Vrijwilligers uren

Aantal
161
475

Ingezette vrijwilligers

105

Hulpontvangers

148

Netwerk Jouw Nijmegen maakt een gestage groei mee sinds de start in april 2017. De eerste
maanden heeft de focus voornamelijk gelegen op het netwerken onder organisaties en
jongeren. Dit begint nu zijn vruchten af te werpen waardoor hulpvragers maar ook jongeren
de weg naar netwerk Jouw Nijmegen weten te vinden.
Jongeren krijgen iedere week de kans om zich aan te sluiten bij eenmalige hulpvragen en
structurele hulpvragen die uit worden gezet via het netwerk.
3.1 Vooruitzicht 2018
Begin 2018 staan er een aantal mooie projecten op de agenda. In samenwerking met
studentenverenigingen KSN, VGSN en Ichthus verzorgen we maatschappelijke acties waarbij
deze jongeren zich in mogen zetten voor hulpbehoevenden in de stad. Daarnaast mogen we
jongeren bewust maken over wat voor impact zij kunnen hebben op de stad. Dit doen we in
samenwerking met de IMC weekeindschool en de studie maatschappelijk werk en
dienstverlening van de HAN.
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4. Ontwikkelingen
4.1 Kantoor bij Jimmy’s Nijmegen
Netwerk Jouw Nijmegen houdt kantoor bij Jimmy’s Nijmegen. Jimmy’s is een plek waar
jongeren terecht kunnen met vragen, ideeën en talenten. Er vinden projecten plaats die
vanuit jongeren geïnitieerd zijn en er bevinden zich werkgroepen die met vraagstukken als
verslaving of studeren met een beperking bezig zijn. Kortom Jimmy’s is een bruisende plek
van en voor jongeren in Nijmegen. Netwerk Jouw Nijmegen en Jimmy’s ondersteunen elkaar
door mee te denken, mee te doen en gebruik te maken van elkaars netwerk. Ook vinden
jongeren die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk via de locatie van Jimmy’s de weg naar
Netwerk Jouw Nijmegen.
Vanaf januari 2018 geeft Jimmy’s vorm aan een jongerenstip. Bij een stip kun je terecht met
al je vragen, over werk, school, relaties etc. Er zijn er diversen in Nijmegen maar de stip in de
Jimmy's is de enige die zich speciaal richt op jongeren. Netwerk Jouw Nijmegen zal hierbij
een actieve rol op zich nemen door het vraag en aanbod bordt te zijn voor hulpvragers en
hulpaanbieders. Vrijwilligers van Jimmy’s zullen hierbij het netwerk ondersteunen.
4.2 TijdVoorActie
Netwerk Jouw Nijmegen is onderdeel van TijdvoorActie. Dit is een landelijk netwerk dat
jongeren inspireert zich in te zetten voor mensen zonder netwerk. Wij worden als netwerk
ondersteund door middel van begeleiding, van coaching en groeiplaatsen. In de groeiplaats
vorm je een intervisiegroep samen met pioniers uit andere steden. Netwerk Jouw Nijmegen
houd intervisie met pioniers uit Wageningen, Houten en Tiel. Jaarlijks is er een pioniers
weekeind om elkaar te ontmoeten en te inspireren en zijn er bijeenkomsten voor
fondsenwerving.
4.3 Studentenverenigingen
In samenwerking met studentenvereniging Ichthus vullen we de maatschappelijke acties in
van 2017-2018. Naast Ichthus zijn VGSN en de Katholieke studentenvereniging ook
enthousiast over Netwerk Jouw Nijmegen. De concrete uitvoering staat gepland in op 3
februari en op 22 februari 2018. In deze samenwerkingen ondersteunt en faciliteert het
netwerk de studentenverenigingen om van betekenis te zijn in Nijmegen en geeft zij vorm en
inhoud aan de activiteiten.
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5. Samenwerkingen
In de afgelopen maanden heeft het netwerk zich gericht op netwerken in de stad. Er is in
gesprekken gezocht naar vormen van samenwerking waarbij beide partijen elkaar
versterken.
De Vrijwilligerscentrale van Nijmegen ondersteund ons door advies te geven over nieuwe
samenwerkingspartners en mogelijke projecten waar Netwerk Jouw Nijmegen bij kan
aansluiten. Zo zijn er contacten tot stand gekomen met ClubGoud, Careerservice van de
Radboud universiteit en het maatjesplatform. Ook maken we gebruik van de talentenbank
om contact op te nemen met jongeren voor hulpvragen.
In het eind van dit projectjaar is er een start gemaakt met de positieversterking van jongeren
en vrijwilligerswerk. In samenwerking met de vrijwilligerscentrale en Jimmy’s zoeken we naar
werkwijzen om het thema jongeren en vrijwilligerswerk naar een hoger plan te tillen.
Tandem welzijnswerk speelt een grote rol in de stad en voor ons als Netwerk Jouw
Nijmegen. We werken nauw samen met jongerenwerkers en opbouwwerkers in
verschillende wijken en zoeken wijkgericht naar passende vormen om jongeren te activeren.
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de diverse klusdagen van het project 'Oog voor Elkaar'. Deze
zijn opgezet in samenwerking met de opbouwer van stadsdeel West.
In ons netwerk bevinden zich nu de volgende samenwerkingspartners:
Allesbinder
Behai gemeenschap
Bij Bosshardt (Leger des Heils)
Blinkuit
Careerservice Radboud
CSN
Deelwinkel
Funchal Shabbab
Gemeente Nijmegen
Huis van Compassie
Hulpdienst
Ichthus
Jimmys
Katholieke studentenvereniging
Leertuin Dukenburg
Levi van Dijk
NEC doelbewust
NSN
NuNN
Present Nijmegen

Rabobank
Schuldhulpverlening jongeren
SKJ kinderkampen
Slow Cafe
Spark Center Oosterhout
Step
Stichting Gast
STIP Meijhorst
STIP Nieuw-west
STIP oud-west
Straatcoaches
SWON
Tandem
VGSN
Wijkteam Nijmegen
Vluchtelingenwerk
Vrijwilligerscentrale Nijmegen
Wijkteam Nijmegen West
Zonnewende (basisschool)
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6. PR
Voor PR maakt het netwerk voornamelijk gebruik van Sociale media. Daarnaast werken we
samen met NimmaTV. Hiermee staat de afspraak om ze te betrekken bij projecten.
Netwerk Jouw Nijmegen is actief op Facebook, Instagram en heeft een eigen website
www.jouwnijmegen.nl Op facebook delen we hulpvragen en laten we zien waar we mee
bezig zijn door foto’s en filmpjes. Op dit momenten heeft Netwerk Jouw Nijmegen 140
volgers. Ook op Instagram laten we onze volgers zien wat we doen in Nijmegen. Op dit
moment volgen 62 mensen ons. Het doel is om elke maand een jonge vrijwilliger of
hulpvrager zijn of haar verhaal te laten vertellen om op deze manier de betrokkenheid bij het
netwerk te vergroten.
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7. Financiën
Onderstaand vind u de jaarrekening van Netwerk Jouw Nijmegen over het projectjaar 2017.
7.1 Jaarrekening

Begroting 2017

Resultaat 2017

Verschil begroting

Inkomsten
Fondsen
Gemeente
Partners
Bedrijven
Maatschappelijke organisaties
Scholen
Kerken
Giften
Totaal inkomsten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

34.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
47.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

37.125,00
5.000,00
1.500,00
139,44
43.764,44

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.625,00
-2.500,00
-1.000,00
-500,00
-1.000,00
-860,56
-3.235,56

Uitgaven
Personeel
Vrijwilligersbudget
PR & Communicatie
Kantoorkosten
Bijdrage netwerk Tijd voor Actie
Inspiratiebijeenkomsten
Klusbus
Overig
Totaal uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€

34.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
3.000,00
500,00
46.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.767,76
987,33
2.996,23
4.942,99
3.000,00
43.694,31

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-2.232,24
-2.512,67
-3,77
2.442,99
-500,00
-2.805,69

verschil inkomen / uitgaven

€

70,13 €

-429,87

500,00 €

Toelichting inkomsten: in 2017 heeft Netwerk Jouw Nijmegen bijdragen ontvangen van het
Oranjefonds, Kansfonds het VSBfonds en de Insinger Stichting. Daarnaast mocht het netwerk
een bijdrage ontvangen van de Rabobank en ontvingen wij een startsubsidie van de
gemeente Nijmegen.
Toelichting Uitgaven: Netwerk Jouw Nijmegen heeft in 2017 2 personeelsleden in loondienst
voor in het totaal 36 uur per week. Genoemd bedrag is inclusief pensioenopbouw,
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering volgens de CAO zorg en welzijn.
Vrijwilligers zijn het hart van onze organisatie. Zonder hun is er geen netwerk. Om hun inzet
te belonen en om er voor te zorgen dat ze weten dat hun inzet gewaardeerd word vinden wij
het van enorm belang dat er activiteiten georganiseerd worden waarin hier de nadruk op
licht. Eind 2017 hebben wij dit gedaan middels onze kerstactiviteit en vaak na afloop van een
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bestaande activiteit. In 2018 zal dit middels inspiratie avonden een structureler karakter
krijgen.
Om de zichtbaarheid van Netwerk Jouw Nijmegen te vergroten is er in 2017 flink
geïnvesteerd in PR en communicatie. Zo is er o.a. bedrijfskleding aangeschaft, hebben wij
onze website laten bouwen en is er een goodiebags samengesteld om uit te kunnen delen
aan onze vrijwilligers tijdens grotere activiteiten.
Verdere kosten zijn de coaching en begeleiding die de werknemers ontvangen vanuit
TijdVoorActie, de huur van onze kantoorruimte en de kosten van middelen als laptops en
telefoons.

7.2 Balans

Activa
Vaste activa
Laptops

31-12-2017 Passiva
eigen vermogen
€ 1.225,33

Vlottende activa
Debiteuren
Subsidies

€
€

-

Crediteuren
Belasting (loonheffing december)
Vakantiegeld werknemers periode juni-december 2017
Telfort december

Accountants controle verklaring

Liquide middelen
Bankrekening

€ 2.999,09

Totaal

€ 4.224,42 Totaal

Activa - Passiva

€

31-12-2017
€

208,17

€ 1.060,00
€ 1.327,62
€
28,63
€ 1.600,00

€ 4.224,42

-
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