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Stichting Buddy Netwerk
Sinds 1988 is Buddy Netwerk een betrouwbare par tner 
in de informele zorg. Samen met ons team bieden wij 
1-op-1 buddyzorg voor cliënten die tijdelijke versterking 
en ondersteuning nodig hebben. Onze medewerkers en 
vrijwilligers staan dagelijks in contact met mensen die 
zich in een kwetsbare positie bevinden. We kennen hen 
persoonlijk, we weten wat hun behoef ten zijn en wat 
er in hun levens speelt. Hierin werken we nauw samen 
met de formele zorg. In de meeste gevallen zijn deze 
instanties de (door) verwijzers voor onze dienstverlening 
aan cliënten. Formele en informele zorg vullen elkaar 
hierin goed aan. Onze buddy’s zijn een onmisbare 
schakel in de preventieve sfeer. Door hun inzet kan 
een professionele zorgvraag van cliënten dikwijls vaker 
worden uitgesteld waardoor cliënten langer thuis kunnen 
blijven wonen. 

De meerwaarde van een buddy
De samenleving wordt steeds vluchtiger, waarbij social 
media ook steeds meer terrein winnen. Even echt stil 
staan en een luisterend oor of een schouder bieden aan 
de ander, dat is wat onze buddy’s doen! Als de situatie 
het toelaat gaat de buddy, samen met de cliënt erop uit 
met als doel de cliënt te versterken en te verbinden aan 
bijvoorbeeld kleinschalige initiatieven in de wijk. De tijd 
en aandacht die de buddy schenkt aan de cliënt, lever t 
voor beiden veel op. Vrijwilligers van Buddy Netwerk 
ervaren zelf ook meer welzijn.

Speelt in op maatschappelijke thema’s
Er liggen lokaal grote opgaven zoals; gezond langer 
thuis wonen, eenzaamheid en de zorg dat mensen 
gestimuleerd en ondersteund worden in zelfredzaamheid 
en regie houden over het leven. 

1. Voorwoord

Buddy Netwerk levert een proactieve bijdrage door: 
•  bij te dragen aan preventie, waarbij aandacht voor 

vitaliteit bij ouderen belangrijk is. In 2020 zijn wij gestar t 
met een innovatief project: “Samen Vitaal”;

•  borging van het tijdelijke traject met de buddy in de 
naaste omgeving van de cliënt; 

•  nieuwe vrijwilligers te verbinden aan onze organisatie, 
door actief kennis te maken met diverse culturen in 
de stad, om samen de kracht in de samenleving te 
versterken; 

•  onze producten in samenwerking met diverse 
hulpvragers verder te ontwikkelen;

•  samenwerking, ondersteuning en afstemming met 
zorgprofessionals continu te verbeteren.  

Buddy zijn,
verrijkt mijn

leven.

“ “
ledere buddy

en cliënt is uniek.
“ “
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Bindt vrijwilligers en studentvrijwilligers
Onze buddy’s bieden geheel belangeloos (informele) 
zorg, waarbij er steeds vaker een zwaarder beroep op ze 
wordt gedaan. Zij zijn de verbindende en versterkende 
kracht in de samenleving. Zij zorgen voor contact, dat 
mensen weer naar buiten gaan, meer bewegen en 
gezonder gaan eten. Mantelzorgers worden even ontlast 
van de zorg voor een dierbare. Naast onze ‘reguliere’ 
vrijwilligers zijn wij ook heel blij met het grote aantal 
studentvrijwilligers die een geheel collegejaar buddy zijn. 
Samen zorgen zij, ieder op professionele wijze, voor het 
vergroten van de zelfredzaamheid van onze cliënten.

Komt achter de voordeur
Buddy Netwerk is een stedelijke/regionale organisatie 
die sterk lokaal werkt, vaak op wijkniveau. Onze buddy’s 
en (vrijwillige) coördinatoren, komen (soms als enigen) bij 
mensen thuis achter de voordeur. De uitdaging is dat de 
buddy, vanuit presentie, een ver trouwensrelatie opbouwt 
met de cliënt en, waar mogelijk, de cliënt verbindt aan 
een passend en duurzaam aanbod in zijn of haar eigen 
wijk. Hiervoor zoeken wij verbindingen met lokale par tijen 
zoals sociale wijkteams/WMO-teams, zorgcoöperaties, 
buur tverenigingen, bibliotheken en ook lokale bedrijven. 
Kleinschalig met grote impact.

Samen Versterken
Dit is het motto van onze meerjarenstrategie 2019 – 2022. 
In 2021 blijven wij ons netwerk versterken en verder 
uitbreiden. De samenwerking met (lokale/regionale) 
overheden wordt bestendigd om samen, actuele, 
maatschappelijke thema’s te agenderen en nog beter 
aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de ketenzorg 
dementie, vraagstukken rondom eenzaamheid etc. 
Daarnaast initiëren wij nieuwe, innovatieve projecten met 
par tners in de zorg, onderwijs en het maatschappelijk 
veld, met als doel om onze maatschappelijke impact 
te vergroten. Bedrijven worden actief benaderd om 
innovatieve concepten te ontwikkelen en duurzame 
samenwerkingen aan te gaan. 
 

Else A. Kodde
Directeur/Bestuurder

Duurzame versterking van cliënten in 
hun omgeving is ons uitgangspunt.

“ “



Buddy Netwerk Jaarplan 20215

Onze missie:
(Hiervoor bestaan we)
Buddy Netwerk biedt, door de inzet van vrijwilligers, 
tijdelijke 1 op 1 versterking en ondersteuning aan 
mensen die dat nodig hebben.

Onze visie:
(Hiervoor doen we het)
Wij versterken de kracht in de samenleving. Onze buddy’s 
zorgen ervoor dat zowel onze cliënt als zijn of haar 
mantelzorger meer welbevinden en zelfredzaamheid 
ervaren. Daardoor komen minder mensen in de 
professionele zorg terecht. Ook de vrijwilligers van Buddy 
Netwerk ervaren meer welzijn. Iets voor een ander doen 
doet je goed!

Toegewijd: duurzame versterking van 
cliënten in hun eigen omgeving
Buddy Netwerk versterkt de cliënt en/of mantelzorger en 
vergroot hun welzijn en zelfredzaamheid door de tijd en 
aandacht die een buddy geeft. Buddy Netwerk wer ft, 
traint en koppelt buddy’s voor de periode van een jaar 
aan iemand die dat nodig heeft. Dezelfde buddy, een 
jaar lang voor een cliënt, een vast contact, dat maakt 
ons uniek. Wat ons drijft is de oprechte aandacht voor de 
ander, de verbinding, de betrokkenheid en interesse van 
buddy’s en onze medewerkers. 

2. Buddy Netwerk  

onze
samenwerkings-

partners

verwijzers

stichting
vrienden van
buddynetwerk

fondsen

gemeenten

medewerkers

raad van toezicht

BUDDY’S

opleidingsinstituten

clienten en
mantelzorgers

netwerk partners

Wij versterken de kracht 
in de samenleving.

“ “
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Een aantal voorbeelden van samenwerkingen:
Stichting Transmurale Zorg
Buddy Netwerk is par tner in het netwerk ‘Dementie’. 
Dit netwerk streeft ernaar de samenhang in de zorg 
aan cliënten met dementie en hun naasten in de regio 
Haaglanden te bevorderen. 

Platform Zorgvrijwilligers Den Haag 
ln dit platform werken diverse organisaties in de 
informele zorg samen om de kwaliteit van het 
vrijwilligerswerk te verbeteren en de belangen van de 
informele zorg te behar tigen. In alle gemeenten waar wij 
actief zijn, zijn vergelijkbare platforms.

Divers Den Haag
Een netwerk van actieve mensen binnen Haagse 
organisaties, van samenwerkingsverbanden die, net 
zo als wij, het ideaal hebben dat alle burgers zich in 
Den Haag herkend en erkend voelen. Ieder jaar nemen 
werknemers en buddy’s van Buddy Netwerk deel aan 
de leergang Diversiteit.

OpenJeHart
Organiseer t wekelijks activiteiten om ouderen letterlijk 
en figuurlijk weer in beweging te krijgen. In 2020 heeft 
Buddy Netwerk, in samenwerking met De Haagse 
Hogeschool en OpenJeHar t het project “Samen Vitaal” 
georganiseerd om kwetsbare ouderen uit hun isolement 
te halen en letterlijk weer in beweging te krijgen.

Platform Zorg voor Elkaar 
Een platform van organisaties in de informele zorg 
die met elkaar onder meer vrijwilligers werven 
(zorgvoorelkaarlv.vrijwilligerspunt.nl)

Stichting Haagse Community tegen Eenzaamheid 
Bestaat uit ondernemers die binnen hun eigen 
bedrijfsvoering lokale eenzaamheid op een concrete en 
actieve wijze bestrijden. 

Hogescholen
Zijn voor ons belangrijke par tners. In 2016 is Buddy 
Netwerk een samenwerking gestar t met De Haagse 
Hogeschool. Studenten van de opleiding Verpleegkunde, 
Social Work en Diëtetiek zijn actief als student-buddy. 
Deze laatste groep bezoekt hun cliënt gedurende een 
half jaar om samen ervaringen uit te wisselen over 
voeding en samen in beweging te komen. 

ln verbinding 
met elkaar en 

samen met andere 
organisaties.

“ “
Samenwerking: met (lokale) partners
Ons werkgebied bestaat uit de volgende gemeenten: 
Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-
Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zoetermeer.

In alle gemeenten waar Buddy Netwerk actief is, 
wordt samengewerkt met professionele verwijzers. 
Veruit de meeste cliënten worden bij Buddy Netwerk 
aangemeld door de formele zorg. Wij opereren lokaal 
en in de wijk om de samenwerking met onze par tners 
zo goed mogelijk te laten verlopen. We nemen actief 
deel in netwerkoverleggen met informele en formele 
zorgpar tners en gemeenten. Denk hierbij aan het 
Platform Zorgvrijwilligers in diverse gemeenten en de 
aansluiting bij sociale wijkteams en/of uitvoerende 
WMO-teams. Het doel is: elkaar versterken, kennis delen, 
belangenbehar tiging en een doorverwijzing voor cliënten 
snel en correct te laten verlopen. 
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Samen Versterken strategie 2019 - 2022
Vanaf 2019 werken wij, met ons team, aan de pijlers van 
onze meerjarenstrategie. De komende jaren zetten wij 
deze om in concrete acties. In elke pijler zit vernieuwing 
en innovatie. 

Onze ambities voor de komende jaren:  
-  Ondersteunen en versterken van cliënten en hun 

(lokale) netwerk
-  Versterking van de cliënt is het uitgangspunt. Uitgaande 

van de hulpvraag wordt er resultaatgericht gewerkt aan 
versterking van cliënten in hun eigen lokale netwerk en 
buur t. De rol van onze coördinatoren ontwikkelt zich 
meer naar een netwerk coördinator, die weet wat er 
speelt in de wijk.

Vergroten maatschappelijke impact
-  Door schaalvergroting, strategische samenwerkingen 

en in co-creatie nieuwe vormen van buddyzorg 
ontwikkelen (zoals Samen Vitaal). De kennis en ervaring 
die wij hierin opdoen ver talen wij naar het niveau van 
de wijk/buur t/thuis van onze cliënten. Zo versterken 
we meer dan alleen de cliënten waar wij achter de 
voordeur komen. 

-  We meten het ef fect van de inzet van een buddy niet 
alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. We meten 

tijdens de periode van inzet maar ook na afloop. 

Versterken van buddy’s, andere vrijwilligers en 
medewerkers
-  We versterken onze buddy’s en andere vrijwilligers 

zodat zij zich collega voelen binnen Buddy Netwerk. 
We zijn aler t op het voorkomen van overbelasting van 
de vrijwilliger. 

-  We gebruiken de Buddy Netwerk Methodiek bij 
werving, selectie, matching en begeleiding.

Voeren van een gezonde en representatieve 
organisatie
-  Diversiteit staat hoog bij ons op de agenda. Al onze 

medewerkers kunnen de leergang Diversiteit & 
Sensitiviteit volgen via Divers Den Haag.

-  We zijn een financieel gezonde en duurzame 
organisatie die een mix van financieringsbronnen en 
strategische duurzame samenwerkingen heeft met het 
bedrijfsleven.

-  We hebben een goede reputatie en zijn zichtbaar en 
onderscheidend in de gemeentes waar we actief zijn. 

-  We toetsen of de interne en externe opzet van de 
organisatie voldoende toekomstbestendig is.

Doelstellingen 2021

Actief blijven betrekken van onze doelgroepen 

(cliënten en vrijwilligers), verwijzers en financiers 

bij het beleid van onze organisatie. Dit doen we 

onder meer via de Klankbordgroep vrijwilligers, 

de Haagse Learning Community Wijk 3.0 en via 

de diverse (lokale) samenwerkingsverbanden 

waarin we actief betrokken zijn. In 2021 gaan 

wij duurzame par tnerships aan, in co-creatie 

met bedrijven, om gezamenlijk maatschappelijke 

thema’s te agenderen.

Versterking van 
alle cliënten is ons 

uitgangspunt.

“ “
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Wij versterken kwetsbare cliënten, door de inzet van 
vrijwilligers die professioneel, geselecteerd, getraind en 
begeleid worden. Dat is ons doel. Onze cliënten en hun 
mantelzorgers hebben een ondersteuningsvraag vanuit 
verschillende probleemsituaties. Buddy Netwerk draagt 
bij aan het voorkomen van verder verlies van regie en 

zelfredzaamheid, zodat er minder een beroep gedaan 
wordt op zwaardere en duurdere formele zorg. 
Onze cliënten wonen zelfstandig thuis, hebben een 
hulpvraag met betrekking tot ‘versterking’ en ‘verbinding’ 
en hebben tijdelijk een buddy nodig. De hulpvraag kent 
een grote diversiteit; van (weer) naar buiten gaan tot het 

uitbreiden van het sociaal netwerk, van het oppakken 
van een hobby tot weer durven reizen met het openbaar 
vervoer. Dit zijn voorbeelden van versterking waarbij 
kwetsbare mensen weer in hun kracht komen. Onze 
cliënten komen bij ons terecht via verwijzers (WMO/sociale- 
wijkteams, huisarts, maatschappelijk werk, thuiszorg, 
wijkverpleging en casemanagers).

Doelgroepen en cliënten Buddy Netwerk

Buddyzorg
Volwassenen met een chronische en/of levensbedreigende 
ziekte. Mensen met een chronische en/of 
levensbedreigende ziekte kunnen hiervan een forse 
impact ervaren op het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld 
door veranderingen in gezondheid, mobiliteit, sociale 
contacten en gezinsverhoudingen. Als gevolg hiervan 
kan de leefwereld van mensen kleiner worden en de 
zelfredzaamheid verminderen. 

2tegen1zaamheid
Mensen (65 plus) met gevoelens van eenzaamheid, rouw 
en/of verlies. Eenzaamheid kent verschillende oorzaken. 
Met het ouder worden kan men eerder te maken krijgen 
met het verlies van fysieke capaciteiten en sociale 
contacten. De wereld kan kleiner worden en het kan steeds 
moeilijker worden om aan allerlei eisen te blijven voldoen. 
Eenzaamheid is overigens niet iets wat alleen ouderen treft. 
“De wereld een klein beetje beter maken geeft mij als 
buddy voldoening.”

3. Doelgroepen en cliënten Buddy Netwerk

(*) We hebben de ambitie om in elke gemeente ons dienstenpakket uit te breiden (status anno 2019). 

waar zijn we werkzaam en Wat doen we?
Versterking en ondersteuning door 1-op-1 contact.

versterking
mantelzorger

versterking
client

chronisch en/of 
levensbedreigend ziek

eenzaamheid

dementie

Kinderen met een
chronische en/of 
levensbedreigende ziekte

delft, den haag, leidschendam- 
voorburg, pijnacker-nootdorp, 
rijswijk, westland, zoetermeer

delft, den haag, rijswijk

den haag, westland,
Leidschendam-Voorburg

delft, den haag, leidschendam- 
voorburg, pijnacker-nootdorp, 
rijswijk, westland, zoetermeer
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Buddy’s voor Bikkels
Kinderen (5 – 18 jaar) met een chronische en/of 
levensbedreigende ziekte. Zij worden vaak beperkt in ‘het 
normaal kind kunnen zijn’ en  ontberen vaak het nodige 
en gezonde contact met leeftijdsgenoten. Juist het omgaan 
met andere (jonge) mensen (buiten het eigen gezin) geeft 
mogelijkheden tot zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Door 
de inzet van buddy’s ondersteunen we indirect ook de 
ouders (mantelzorgers) van dit gezin.

Buddyzorg voor mensen met dementie en de 
mantelzorger
Onze buddy’s gaan er met de cliënt op uit, of blijven 
juist met de cliënt in de thuissituatie, zodat er voor 
de mantelzorger ruimte en (vrije) tijd is om tot rust te 
komen, een hobby op te pakken, sociale contacten 
te onderhouden, enz. Daarnaast is de buddy ook 
gesprekspartner voor de mantelzorger en informeert hij/
zij de mantelzorger over andere steunmogelijkheden en 
voorzieningen. De inzet van onze buddy’s zorgt ervoor dat 
mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

“Onze student buddy Demi heeft een bovengemiddeld 
lastige casus, maar doet het geweldig! Toen ik met zijn 
maatje Bert belde over het contact met Demi gaf hij aan 
afgelopen dinsdag , voor het eerst sinds jaren, weer eens 
zelf gekookt te hebben met de hulp van Demi! Zo ziet 
versterking er voor ons uit. Wij zijn trots op onze buddy’s!”
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Mantelzorgers van mensen met dementie 
Mensen die in een eerste stadium van dementie verkeren, 
zijn zich in wisselende mate bewust van de veranderingen 
in hun leven en de onomkeerbaarheid daarvan. Deze 
veranderingen zijn ingrijpend en hebben grote gevolgen 
voor hun leven, relaties en toekomstverwachtingen. Daarbij 
worden ook de partner en eventuele kinderen zwaar 
getroffen.

Om eenzaamheid onder mantelzorgers van mensen 
met dementie te verminderen, is het aan te bevelen 
om te investeren in voldoende respijtmogelijkheden, 
zoals dagopvang voor de persoon met dementie. 
Respijtmogelijkheden geven mantelzorgers de kans om 
bijvoorbeeld met vrienden af te spreken of een hobby uit 
te oefenen. Op die manier helpt het de mantelzorger om 
sociale contacten in stand te houden en eenzaamheid te 
voorkomen (Mezzo, 2018).

Buddy Netwerk Versterkingsmeter
De Versterkingsmeter wordt gebruikt om gedurende het 
traject te meten op welke vlakken de inzet van een buddy 
bijdraagt aan versterking van de cliënt of ontlasting van 
de mantelzorger. Wij zien elke positieve verschuiving in 
de beantwoording van de vragen op de verschillende 
meetmomenten als een vorm van vooruitgang. Inzicht 
krijgen in het effect van de inzet van een buddy is 
noodzakelijk en geeft ons inzicht waar wij, zo nodig, 
moeten bijsturen. Onderzoek naar het effect van ons 
programma is noodzakelijk voor onze rapportage(s) en 
verantwoording naar onze financiers.

“Het begeleiden van onze cliënten naar wijk- en 
buurtgerichte initiatieven is een speerpunt van Buddy 
Netwerk. Onze buddy’s vervullen hierin een belangrijke 
sleutelrol. Zij weten wat er lokaal speelt wat een 
toegevoegde waarde is voor de cliënt. Deelname aan 
activiteiten geeft een gevoel van sociale cohesie in de 
buurt. Mensen worden begripvoller naar elkaar toe, weten 
elkaar te vinden als het er toe doet en voelen zich meer 
onderdeel van de gemeenschap”.  

Doelstellingen 2021

1. We meten regelmatig het ef fect van de 

inzet van een buddy (de outcome) via de 

versterkingsmeter. Dit instrument blijven we 

door ontwikkelen.

2. Ons CRM systeem is up to date en kan 

snel inspelen op actuele thema’s in de 

samenleving, zodat wij onze activiteiten 

mogelijk kunnen (bij) sturen.

3. Geslaagde koppelingen*: 

- 330 geslaagde koppelingen tussen cliënten    

   met een chronische en/of  

   levensbedreigende ziekte en een buddy; 

- 190 geslaagde koppelingen tussen cliënten    

   die eenzaam zijn en een buddy; 

- 40 geslaagde koppelingen tussen kinderen  

   met een chronische en/of  

   levensbedreigende ziekte en een buddy; 

- 95 geslaagde koppelingen tussen cliënten  

   met dementie en hun mantelzorgers en een  

   buddy.

*  Een koppeling is geslaagd als na het matchgesprek, zowel de 

cliënt als de buddy “ja” zegt, het eerstvolgende bezoek van de 

buddy aan de cliënt positief is en het traject wordt voor tgezet.
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Onze buddy’s zijn ons grootste kapitaal. Zij zijn intrinsiek 
gemotiveerd om iets belangeloos te doen voor een ander. 
Dankzij hun vrijwillige inzet kunnen kwetsbare mensen 
geholpen worden. Onze buddy’s hebben een mooie, maar 
soms ook zware taak. Het komt steeds vaker voor dat de 
initiële hulpvraag vanuit de zorg te zwaar is om neer te 
leggen bij een vrijwilliger omdat cliënten vaak kampen 
met meervoudige problematiek. Onze coördinatoren zijn 
hier aler t op om te zorgen dat een buddy traject vanaf het 
begin een goede kans van slagen heef t. 

De grootste uitdaging voor nu en in de komende jaren 
is het vinden en behouden van de juiste vrijwilligers. Het 
gaat daarbij niet alleen om de kwantiteit maar vooral ook 
om de kwaliteit. Onze dienstverlening wordt steeds meer 
maatwerk en vraagt veel van onze buddy’s. Het is daarom 
essentieel dat onze buddy’s goed opgeleid en gesteund 
worden door (onze) professionals, maar ook door elkaar. 
Het kost tijd en geld om te werven, selecteren, op te 
leiden en liefst ook te behouden. 

De jaarlijkse inzet van studentbuddy’s lever t, zowel voor 
ons, alsmede de studentbuddy en cliënt veel op. Wij horen 
vaak prachtige verhalen van de ontmoeting tussen jong 
en oud.

Buddyprofiel
Jong, oud, arm of rijk, wel of geen multiculturele 
achtergrond; iedereen kan bij ons buddy worden. Om dit 
te bereiken willen we zichtbaar zijn in de wijken zodat 
mensen ons mooie werk leren kennen. Iedereen kan zijn 
of haar steentje bijdragen aan een sociale samenleving.

Bij het kennismakingsgesprek wordt gekeken naar 
persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden, motivatie en 
beschikbaarheid. 

Een buddy:
-  is minimaal een jaar, twee tot vier uur per week of per 

twee weken beschikbaar;
-  is voldoende stabiel en in staat aan te sluiten bij de 

leefwereld van de ander;
-   kan goed luisteren en is communicatief vaardig;
- beschikt over coachende vaardigheden.

Voor alle vrijwilligers wordt een VOG opgevraagd.  

Trends en ontwikkelingen in de vrijwillige zorg
De vraag naar vrijwilligers neemt toe, tegelijker tijd wordt 
het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden en te binden. 
Binnen de vrijwillige zorg en ondersteuning krijgen 
vrijwilligers te maken met steeds complexere vraagstukken. 
Dit vraagt veel, soms teveel, van vrijwilligers. Daarnaast 
verander t het soor t werkzaamheden van vrijwilligers. Dit 
houdt in dat zij zich in de praktijk meer richten op welzijn, 
ondersteuning op maat en het verrichten van allerlei hand- 
en spandiensten. (Bron: Movisie)

Professioneel opgeleide buddy’s
Wat vaak direct opvalt als een nieuwe buddy bij ons op 
kantoor komt, is de energie en intrinsieke motivatie, die hij/
zij uitstraalt. Buddy zijn vergt tijd, aandacht, professionaliteit 
en echte betrokkenheid om kwetsbare burgers een stapje 
verder te helpen/versterken in hun leven. Tijdens het eerste 

4. Professioneel Vrijwilligersmanagement
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kennismakingsgesprek met een van onze coördinatoren wordt 
goed gekeken en geluisterd of de nieuwe kandidaat geschikt 
is om ingezet te worden als buddy en voor welke doelgroep.

Als het kennismakingsgesprek met de coördinator goed is 
verlopen en de VOG is overhandigd, kan de buddy direct 
star ten met het Buddytraject. Via E-learning modules 
neemt de buddy kennis van de werkwijze van Buddy 
Netwerk en worden diverse tools aangereikt. Na het 
volgen van de E-learning training mag de buddy direct 
kennismaken met de cliënt. De coördinator houdt, zeker in 
het begin, nauw contact met de buddy. Binnen maximaal 
twee maanden volgt de buddy de basistraining op 
kantoor, waar diverse vaardigheden worden besproken. 
Hier worden ook de eerste ervaringen met elkaar gedeeld  
en casussen besproken. Het versterken van de cliënt en/of 
een mantelzorger staat altijd centraal.

Gedurende het jaar biedt Buddy Netwerk trainingen en 
kennissessies op maat aan, liefst in samenwerking met 
(lokale) par tners en bedrijven, om buddy’s de benodigde 
handvaten aan te bieden. Jaarlijks organiseren wij een 
evenement voor onze buddy’s rondom een bepaalt 
thema, met de inzet van externe sprekers. Dit helpt 
buddy’s om beter om te kunnen gaan met hulpvragen, die 
spelen bij de verschillende doelgroepen. Daarnaast is het 
uitwisselen van elkaars ervaringen belangrijk. 
Via Divers Den Haag kunnen onze vrijwilligers kosteloos 
deelnemen aan de leergang ‘Sensitiviteit en Diversiteit’ . 
Wij stimuleren hen dit te doen. 

Naast de basistraining bieden wij onze vrijwilligers de kans 
deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten, kennissessies 
en het volgen van diverse E-learning modules die inspelen 

op de actualiteit. Het jaarlijkse vrijwilligersdiner wordt 
goed bezocht. Een aantal jaar geleden is de Buddy’s voor 
buddy’s-groep in het leven geroepen die eens in de 2 
maanden bij elkaar komt om ervaringen uit te wisselen.

Begeleiding buddy’s
De coördinatoren op kantoor dragen zorg voor de 
begeleiding van onze vrijwilligers. Op tenminste drie 
momenten in het jaar vindt er standaard 1 op 1 contact 
plaats met de buddy, de cliënt en/of mantelzorger. Tijdens 
deze contactmomenten wordt besproken welke stappen 
zijn genomen in relatie tot de problemen die cliënten en/
of mantelzorgers hebben ervaren, hoe men het contact 

ervaart, wat de progressie in het traject is en of men hierin 
versterkt is. De coördinator coacht en overlegt met de buddy 
waar hij/zij tegenaan loopt en is ook aler t op overbelasting. 
Mocht een buddy, een cliënt en/of mantelzorger tussentijds 
vragen hebben of tegen problemen oplopen, dan is het 
uiteraard ook mogelijk zelf contact op te nemen met de 
coördinator. 

Om de tevredenheid van onze vrijwilligers te meten, voeren 
we éénmaal per twee jaar een tevredenheidsonderzoek 
uit. We brengen in kaar t hoe onze interne doelgroep tegen 
onze organisatie aankijkt en waardeer t. In 2018 ontvingen 
wij van onze buddy’s en studentbuddy’s een fraaie 8.1 
voor onze dienstverlening (*).

Vrijwilligerswerk 
maakt niet alleen de 

wereld een stukje 
beter, het maakt ook 
gelukkiger, zo blijkt uit 
onderzoek en je krijgt 

er veel voor terug.

“

“

Doelstellingen 2021
 

1.  In 2021 vallen alle activiteiten, die te maken 

hebben met de deskundigheidsbevordering van 

onze buddy’s, onder de noemer van de Buddy 

Academie.

2.  De Buddy Netwerk methodiek van ‘Versterking’ 

is geïntegreerd in de training en begeleiding 

van de buddy’s.

3.  In alle trajecten wordt door middel van de 

Versterkingsmeter gemonitord welke stappen 

de cliënt maakt. 

4. Innovatieve werving van vrijwilligers.

*  Bij het verschijnen van dit rapport is het tevredenheidsonderzoek 
opgestart.
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De Samen Schatkaart – Inspiratie tot versterking
Eén van onze tools om de ef fectiviteit van de inzet van 
onze buddy’s te verhogen is De Samen Schatkaar t. De 
Samen Schatkaar t wordt in eerste instantie gebruikt als 
inspiratiebron bij de fysieke training. Daarnaast kan het 
ook ingezet worden tijdens het buddy/maatje traject 
om de cliënt te versterken en weer een stapje verder te 
helpen, bijvoorbeeld bij het langer thuis wonen.
In 2020 zijn wij gestar t met de doorontwikkeling van 
diverse nieuwe tools om nog beter in te spelen op 
wijkgerichte activiteiten die onze cliënten inspireren en 
verder versterken.

Buddy Netwerk Methodiek

de presentiebenadering

de samen
schatkaart

actief
luisteren

omgaan
met verlies

grenzen stellen

feedback
geven

toelichting
doelgroepen

rollenspellen

praktijkervaringen
uitwisselen

versterking

training

Buddy Netwerk Methodiek
•  De kern van het kapitaal van ons werk zijn de relaties 

tussen mensen.
•  We gaan uit van de kracht en de motivatie 

van vrijwilligers. Zij zijn degenen die vanuit hun 
medemenselijke belangstelling en persoonlijke motivatie 
iets wezenlijks willen bijdragen voor een ander.

•  Onze methodiek en werkwijze kent 5 fases:
 
1. Client en buddy melden zich (los van elkaar) aan.
2. Client en buddy maken kennis.
3. Er vindt verdieping en versterking plaats.
4.  De afrondingsfase, waarin buddy en cliënt afscheid 

nemen.
5.  De fase na een buddy-maatje-traject (doorverwijzen 

naar par tners in de wijk).

•  Bij elke fase bespreken coördinator en buddy de 
kenmerken en welke vaardigheden nodig zijn voor de 
buddy. Daarbij wordt gekeken welke tools het beste 
ingezet kunnen worden.
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Buddy Netwerk bereikt meer dan alleen het inzetten van 
buddy’s, om kwetsbare mensen te helpen in de samenleving. 
Wij genereren maatschappelijke impact door inzet van informele 
zorg, samen met onze toegewijde buddy’s en vrijwilligers. 
Daarnaast genereren wij (lokale) zichtbaarheid door het 
aangaan van strategische samenwerkingen. In 2021 gaan wij 
actief op zoek naar nieuwe alternatieve financieringsbronnen en 
andere geldstromen. Wij leggen contact en vergroten ons Buddy 
Netwerk met bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid 
vorm willen geven. Het initiëren, uitwerken en opschalen van 
innovatieve concepten zoals “Samen Vitaal” blijven wij doen. 

Wij verbinden ons met nieuwe (lokale) partners, waarmee wij 
duurzame samenwerkingen aangaan, om nieuwe projecten op 
te zetten die maatschappelijk relevant zijn.

Productontwikkeling 
Buddy Netwerk toont lef om vernieuwingen te onderzoeken 
en te realiseren. Er worden, samen met (lokale) partners, 
nieuwe vormen van buddyzorg ontwikkeld, die aansluiten bij 
de behoeften van de kwetsbare burger zoals vergrijzing, langer 
thuis wonen en vitaal oud worden. Ook hier zoeken wij naar 
samenwerkingen om, zoals bijvoorbeeld bij “Samen Vitaal”, met 
innovatieve oplossingen te komen voor een gezonde leefstijl en 
positieve gezondheid.
 

Samenwerken met diverse opleidingsinstituten
De Haagse Hogeschool – Haagse Learning Community Wijk 3.0
Sinds 2016 heeft Buddy Netwerk een samenwerking met 
De Haagse Hogeschool. Elk jaar worden nieuwe studenten 

opgeleid, begeleid en ingezet als buddy. Naast de inzet van 
studentbuddy’s, van o.a. de richting verpleegkunde en diëtiek, 
werken we samen op het gebied van onderzoek. 

Buddy Netwerk participeert in 2019 en 2020 samen met de 
Haagse Hogeschool, WZH, Xtra, Pieter van Foreest en ROC 
als partner in de Haagse Learning Community Wijk 3.0. Het 
hoofddoel van Haagse Learning Community Wijk 3.0 is om 
een betere aansluiting tussen de zorg en de behoefte van de 
cliënt te krijgen. Door een meer onderzoekende houding aan 
te nemen en in dialoog met de klant/patiënt meer inzicht te 
krijgen in de zorgbehoefte. Buddy Netwerk ziet in De Haagse 
Hogeschool een waardevolle samenwerkingspartner en zal 
deze samenwerking blijvend intensiveren. Wij staan open voor 
samenwerking met andere opleidingsinstituten.

Resultaat en effect meten
Naast kwantitatieve metingen van het effect van de inzet van 
een buddy, is kwalitatief meten, in de vorm van interviews, korte 
filmpjes en anekdotes van steeds groter belang. Het vertellen 

van ‘de verhalen’ is belangrijk om te laten zien wat de impact 
is van de inzet van een buddy. Er gebeurt zoveel moois om ons 
heen. Onze buddy “doet iets voor een ander”. Het is goed om 
ervaringen en kennis te delen, met onze financiers, fondsen, 
partners en onze eigen buddy’s. Ons nieuwe registratiesysteem 
biedt mogelijkheden om in te spelen op wat er om ons heen 
gebeurt in gemeentes en lokaal in de wijken.

Vernieuwen basistraining vrijwilligers
De basistraining van onze buddy’s wordt in een vorm gegoten 
die past bij deze tijd. Na de eerste kennismaking met de 
coördinator op kantoor, kan de buddy direct E-learning modules 
volgen. Door deze digitale ontwikkeling kunnen wij inspelen op 
de actualiteit en buddy’s trainen op onderwerpen die spelen in 
de maatschappij.

De face-to-face, fysieke training blijft bestaan en wordt, waar 
nodig, doorontwikkeld. Na het volgen van de E-learning en de 
basistraining bieden wij modules aan op maat, om de kennis 
van onze buddy’s continue op peil te houden.

5. Netwerk met Maatschappelijke lmpact 

Doelstellingen 2021

1.  Aanscherpen en doorontwikkeling van de 

Versterkingsmeter voor het meten van de 

ef fectiviteit van onze dienstverlening.

2.  Onderzoeken van Maatschappelijke lmpact.

3.  Ontwikkelen van duurzame concepten in 

co-creatie met bedrijven.

Kijk naar elkaar om en 
zet je in voor de meest 
kwetsbare mensen in 

de maatschappij.

“ “
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Meerjarenstrategie
In 2019 is de meerjarenstrategie Samen Versterken 
2019 – 2022 ontwikkeld. Deze strategie is de basis 
voor een herziende versie van het communicatie- en 
fondsenwervingsplan. Vooruitlopend daarop worden een 
aantal speerpunten opgepakt. Reputatie, identiteit, imago 
en naamsbekendheid zijn belangrijke onderwerpen 
die hierin doorlopend aan bod komen. Het werven 
van professionele buddy’s blijf t daarbij prioriteit in de 
veranderende samenleving waar in steeds hogere mate 
een beroep wordt gedaan op vrijwilligers.

Voor meer informatie kijk op: www.buddynetwerk.nl/organisatie

Interne communicatie  
De aandacht die afgelopen jaren gegeven is aan 
interne communicatie wordt voorgezet. Als buddy’s zich 
betrokken voelen bij de organisatie, weten waar Buddy 
Netwerk voor staat en waar wij naar op zoek zijn, dan 
kunnen ze ons ook helpen met de werving van nieuwe 
buddy’s. De klankbordgroep is een afspiegeling van 
onze populatie van buddy’s en wordt onder andere 
op dit thema op regelmatige basis geraadpleegd. 
Medewerkers, vrijwillige coördinatoren en vrijwillige 
trainers denken ook mee en worden betrokken bij de 
implementatie van de meerjarenstrategie. 

Werving van vrijwilligers
Werving van nieuwe vrijwilligers en behoud van onze 
bestaande vrijwilligers, vergt naast tijd en aandacht, ook 
een innovatieve aanpak. Onze focus voor 2021 ligt op:

•  Bereik van nieuwe doelgroepen zoals mensen met een 
migratieachtergrond, studenten of mensen die op zoek 
zijn naar een baan.

•  Aansluiten bij ons netwerk en gebruik maken van 
diverse communicatiekanalen. 

•  Ontwikkelen en inzetten van nieuwe 
communicatiemiddelen zoals Pinterest, de mobiele 
Buddy Balie, Buddy Bank etc. 

•  Organiseren van bijeenkomsten met (lokale) partners zoals 
de ontmoetingstafel van Resto van Harte, Buddy Bal etc.

•  Werving van nieuwe buddy’s gebruikmakend van onze 
ambassadeurs.

#doetietsvooreenander #buddyinbedrijf #wordookbuddy 
#dankbaar #zinvolwerk

Storytelling 
Wij zijn dankbaar voor de verbintenis van Jan Slagter 
(oprichter/directeur Omroep MAX) aan Buddy Netwerk. 
Waar mogelijk zet Jan zijn netwerk in om onze 
naamsbekendheid verder te verspreiden. Daarnaast 
draagt hij ook actief bij aan diverse PR, communicatie en 
wervingsactiviteiten en -uitingen.

Buddynetwerk.nl 
Het ontwikkelen van relevante en actuele content voor 
onze website www.buddynetwerk.nl en Social Media 
kanalen is essentieel in 2021. Onze kanalen moeten 
actuele informatie bevatten die, mogelijke nieuwe 
Buddy’s, organisaties, bedrijven etc. binnenhaalt.

6. Communicatie 

Doelstellingen 2021

1.  Zichtbaarheid vergroten in samenwerking met 

bedrijven en organisaties.

2. Uitwerken van innovatieve communicatie-

concepten (zoals E-learning) om buddy’s te werven.

3.  Inzichtelijk maken van onze maatschappelijke 

impact door middel van storytelling.
Samen Versterken

BUDDY NETWERK.

HOUD(T)
CONTACT OP 

AFSTAND.VOOR

ELKAAR

MET

ELKAAR
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Buddy Netwerk wil de komende jaren komen tot een meer 
gevarieerde mix van financieringsbronnen. Daarbij wordt 
gedacht aan het genereren van eigen inkomsten, zoals 
het organiseren van een eigen evenement, het genereren 
van meer inkomsten uit bijdragen van vermogensfondsen 
en het aangaan van strategische samenwerkingen met 
bedrijven en organisaties zoals onderwijsinstellingen.  

In 2021 baseren wij onze Fondsenwerving strategie 
op een plan wat opgesteld is op basis van uitkomsten 
van marktonderzoek dat in 2020 is uitgevoerd door de 
Kleine Consultant en kennis die is opgedaan tijdens een 
serie inhoudelijke ronde tafel sessies met mensen uit het 
bedrijfsleven.

Het doel blijf t om het project ‘Buddy’s voor Bikkels’ volledig 
te financieren met bijdragen vanuit de private sector, 
op basis van meerjarencommitment. Hierbij denken we 
aan bijdragen van vermogensfondsen en bedrijven. 
Ook willen wij derden, zoals spor tverenigingen, scholen, 
serviceclubs en organisaties, uit bijvoorbeeld de culturele 
sector, stimuleren om geld in te zamelen voor projecten als 
Buddy’s voor Bikkels. 

Onze ambassadeurs 
Wij zijn dankbaar voor de verbintenis van Jan Slagter 
(oprichter/directeur Omroep MAX) aan Buddy Netwerk. 
Jan zet zich al jaren in voor Buddy Netwerk waar wij 
hem zeer erkentelijk voor zijn. Waar mogelijk blijven wij 
Jan graag inzetten bij diverse PR, communicatie- en 
wervingsactiviteiten en -uitingen.

Doelstellingen 2021

1. Verdere uitrol van strategie en 

Fondsenwervingsplan.

2. Duurzaam verbinden van een aantal 

bedrijven aan Buddy Netwerk.

3. Organisatie eigen evenement “Buddy Bal”.

Eenzaamheid is een thema waar wij als 
maatschappij samen aan kunnen werken. 
Laten wij er dan voor zorgen dat mensen 

niet eenzaam hoeven te zijn.

“ “

7. Fondsenwerving 
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Goed bestuur
Buddy Netwerk werkt met een raad-van-toezichtmodel. 
Het bestuur bestaat uit een persoon die tevens 
directeur is. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf 
toezichthouders die diverse rollen hebben. Zij hebben 
een toezichthoudende rol, adviseren en stimuleren het 
bestuur en vervullen de werkgeversrol ten aanzien van 
de directeur/bestuurder en hebben tevens een externe 
rol, ook wel de ‘ambassadeursrol’ genoemd. 

Kwaliteitsbeleid
Buddy Netwerk beschikt over een aannamebeleid voor 
vrijwilligers, een gedragscode voor medewerkers en 
vrijwilligers, een meldprotocol voor grensoverschrijdend gedrag 
en een tuchtreglement voor seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Tuchtrecht. 

VOG voor iedereen 
Wij sluiten met de buddy’s een vrijwilligersovereenkomst 
af, er is een klachtenreglement en een onafhankelijke 
klachtencommissie. Zowel onze medewerkers als onze 
vrijwilligers tekenen een gedragscode. De methodieken 
van het buddyschap zijn beschreven voor de diverse 
doelgroepen en permanent in ontwikkeling. Er zijn 
selectie- en intakecriteria en (privacy) protocollen. Wij 
formuleren beleid, hebben registratiesystemen, maken 
jaarlijks een activiteitenplan en begroting en maken 
inschattingen over de te verwachten prestaties. Via 
het jaarrappor t leggen wij nauwkeurig en transparant 
verantwoording af over de inhoud.

8. lnterne organisatie 
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Wij hebben het predicaat “Goed Geregeld’’ van NOV. 
Dit betekent dat ons vrijwilligerswerk goed geregeld 
is. Wij hebben de juiste voorwaarden, procedures en 
faciliteiten en een goede opleiding en begeleiding 
voor onze vrijwilligers. Elke twee jaar doen wij een 
tevredenheidsonderzoek onder onze vrijwilligers. Er is 
een klankbordgroep bestaande uit vrijwilligers. Zij geven 
gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie 
en denken mee 
in het richten, 
inrichten en 
verrichten van de 
dienstverlening. 

Medewerkers

Buddy Netwerk heeft een betaalde staf van ca. 12 f te. 
Deels hebben deze medewerkers een tijdelijk contract, 
de zogenaamde flexibele schil. Ook wordt met stagiaires 
gewerkt. Een steeds groter deel van de werkzaamheden 
binnen Buddy Netwerk wordt verricht door vrijwilligers. Al 
jaren werken wij met vrijwillige coördinatoren en vrijwillige 

trainers. Dit willen wij continueren en waar zinvol en 
mogelijk verder uitbouwen. Daarnaast is de ambitie om 
vrijwilligers vanuit het bedrijfsleven in te zetten voor advies 
rondom communicatie, juridische zaken en projecten. Dit 
kunnen andere vrijwilligers zijn dan onze buddy’s. 

Het team van medewerkers op kantoor bestaat voor 
het grootste deel uit coördinatoren. Zij hebben veelal 
een achtergrond in hbo-maatschappelijk werk. Ze 
verlenen zelf geen zorg, maar verstaan de kunst van 
het selecteren, matchen, trainen en behouden van onze 
buddy’s. Zij zijn het die de kwetsbare mensen thuis 
bezoeken en kunnen inschatten welke buddy het beste 
past. Het is een ambacht dat vraagt om het inzetten 
van ervaring, intuïtie en ook jezelf als mens. Naast 
coördinatoren bestaat het team uit een medewerker 
financiën, communicatie en het secretariaat. 

In 2021 blijven wij aandacht geven aan 
deskundigheidsbevordering van onze medewerkers 
zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en gemotiveerd 
en geïnspireerd blijven. Ontwikkeling en behoef te aan 
scholing is een onderwerp tijdens het jaargesprek. 

Doelstellingen 2020

1. Continueren en uitbreiden van werken 

met projectvrijwilligers en vrijwilligers in 

kantoor functies.

2. Ook in 2021 nemen minimaal twee 

medewerkers deel aan de leergang 

Sensitiviteit en Diversiteit. 

3. Professionaliseren van financieel 

administratieve processen.
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Buddy Netwerk lever t informele zorg en wordt hiervoor 
voornamelijk gesubsidieerd door diverse gemeenten in 
de regio Haaglanden. Daarnaast wer f t Buddy Netwerk 
middelen voor projecten en innovatie middels fondsen, 
bedrijfsleven en nalatenschappen.

We hebben drie producten (Buddyzorg, 2tegen1zaamheid 
en Buddyzorg voor mensen met dementie) 
De indirecte kosten van de organisatie (overheadkosten) 
worden toegerekend aan deze drie producten.

Daarnaast organiseren wij het project Buddy’s voor 
Bikkels en Innovatieve projecten zoals Samen Vitaal (pilot 
2020), die beide een apar te project begroting hebben.

Begroting 2020 
De begroting voor 2021 heeft een omvang van € 1.010.721,-

Dit bedrag is als volgt verdeeld: 
Buddyzorg voor mensen met een 
chronische en/of levensbedreigende 
ziekte €  528.138,-

2tegen1zaamheid €  245.495,-

Buddyzorg voor mantelzorgers van 
mensen met dementie €  144.978,-

Buddy’s voor Bikkels €    64.610,-

Innovatieve projecten €   27.500,-

Samen Vitaal ntb

Kostprijssystematiek 2020  
 
De kostprijzen voor Buddyzorg, 2tegen1zaamheid en 
Buddyzorg voor mensen met dementie zijn gebaseerd 
op het totaal van de kosten per product, gedeeld door 
het totaal aantal eenheden per product. De eenheid van 
een product is een geslaagde koppeling. 
 
In onze kostprijs is (naast overhead) altijd 
verwerkt:

1. Werving van buddy’s: creëren van zichtbaarheid;
2. Face-to-face intake en screening van buddy’s;
3. Opleiding van buddy’s (combinatie van E-learning en 

fysieke training);
4. Begeleiding en coaching van buddy’s;
5. Face to face intake van de cliënt in de thuissituatie; 
6. Tot stand brengen van de match tussen vrijwilliger en 

cliënt tijdens een huisbezoek;
7. Contactmomenten met cliënt;
8. Toeleiding van cliënt naar aanbod van (in) formele 

zorg in eigen omgeving;
9. Het meten van outcome/ef fect bij de cliënt/

mantelzorger;
10. Onderzoeken van maatschappelijke impact.

Producten  
Buddyzorg voor mensen met een 
chronische en/of levensbedreigende ziekte 
De begroting 2021 is gebaseerd op 330 koppelingen. 
Wij vragen voor Buddyzorg subsidie aan bij de gemeenten 
Delf t, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-
Nootdorp, Rijswijk, het Westland en Zoetermeer. Subsidie 
wordt aangevraagd op basis van het te verwachten aantal 
koppelingen Buddyzorg per gemeente, vermenigvuldigd 
met de gemiddelde prijs per koppeling in 2021.

2tegen1zaamheid
De begroting 2021 is gebaseerd op 190 koppelingen. Voor 
2tegen1zaamheid vragen wij subsidie aan bij de gemeenten 
Den Haag, Rijswijk en Delft (via Participe). Subsidie wordt 
aangevraagd op basis van het aantal te verwachten 
koppelingen 2tegen1zaamheid per gemeente, vermenigvuldigd 
met de gemiddelde prijs per koppeling in 2021. 

Buddyzorg voor mensen met dementie
De begroting 2021 is gebaseerd op 95 koppelingen. 
Voor Buddyzorg voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers vragen wij subsidie aan bij de gemeenten 
Den Haag, Leidschendam-Voorburg en het Westland in 
het kader van versterking voor mantelzorgers. Subsidie 
wordt aangevraagd op basis van het te verwachten 
aantal koppelingen buddyzorg voor mensen met 
dementie per gemeente, vermenigvuldigd met de 
gemiddelde prijs per koppeling in 2021. 
 

Projecten 
Buddy’s voor Bikkels 
De begroting 2021 is gebaseerd op 40 koppelingen. 
Wij streven ernaar dat dit project gefinancierd blijf t door 
bijdragen van fondsen en vanuit het bedrijfsleven. 

Samen Vitaal 
De begroting 2021 is wederom gebaseerd op 20 
koppelingen tussen studentbuddy en cliënt in een nader 
te bepalen stadsdeel in Den Haag. Op het moment 
van het verschijnen van dit rappor t is de pilot 2020 net 
opgestar t met diverse par tijen. Het is nog niet bekend of 
de pilot doorgezet wordt in 2021.

9. Financiering en begroting 



Buddy Netwerk Jaarplan 202120

DEFINITIEVE-BEGROTING 2021 Stichting Buddy Netwerk

Uitgaven 2021 Buddyzorg 2tegen1 Buddyzorg Buddy's Innovatieve
in Euro -zaamheid voor mensen  voor Bikkels Projecten

met dementie

Loon- en overige personeelskosten 742.180 400.841 183.967 110.321 47.051 0
Huisvestingskosten 42.825 24.222 11.896 6.707 0 0
Kantoorkosten 34.480 19.464 9.560 5.389 67 0
Administratiekosten 14.400 8.145 4.000 2.255 0 0
Algemene kosten 46.030 11.894 5.843 3.293 0 25.000
Kosten PR en Communicatie 22.500 9.898 4.861 2.741 2.500 2.500
Activiteitenkosten bz, 2t1 en dementie 25.239 8.648 4.460 2.820 9.311 0
Betalingen vrijwilligers 83.067 45.026 20.908 11.452 5.681 0

Totalen 1.010.721 528.138 245.495 144.978 64.610 27.500
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wie zijn wij?

onze basisprincipes

onze samenwerkingspartners

wij komen achter de voordeur

Buddy Netwerk Methodiek

onze buddy’s

waar zijn we werkzaam en Wat doen we?
Versterking en ondersteuning door 1-op-1 contact.

samensamen  staan we sterker!staan we sterker!

man: 36,4%

vrouw: 63,6%
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verbinden

sa
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nw
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en

de presentiebenadering

de samen
schatkaart

actief
luisteren

omgaan
met verlies

grenzen stellen

feedback
geven

toelichting
doelgroepen

rollenspellen

praktijkervaringen
uitwisselen

verwijzers

stichting
vrienden van
buddynetwerk

fondsen

gemeenten

medewerkers

raad van toezicht

BUDDY’S

opleidingsinstituten

clienten en
mantelzorgers

netwerk partners

versterking

Training

versterking
mantelzorger

versterking
client

chronisch en/of 
levensbedreigend ziek

eenzaamheid

dementie

Kinderen met een
chronische en/of 
levensbedreigende ziekte

delft, den haag, leidschendam- 
voorburg, pijnacker-nootdorp, 
rijswijk, westland, zoetermeer

delft, den haag, rijswijk

den haag, westland,
Leidschendam-Voorburg

delft, den haag, leidschendam- 
voorburg, pijnacker-nootdorp, 
rijswijk, westland, zoetermeer



Dit is een uitgave van
Stichting Buddy Netwerk

Bezoek- en postadres
Burgemeester van Karnebeeklaan 6

2585 BB Den Haag

070 364 95 00

www.buddynetwerk.nl

april 2020

Heeft u vragen over dit jaarplan of wilt u met ons in 

gesprek over wat wij doen? Neem dan contact op via  

info@buddynetwerk.nl.

In het kader van kostenbesparing en duurzaamheid 

verspreiden wij dit jaarplan online. U vindt een 

downloadbare pdf op onze website www.buddynetwerk.nl.

Samen Versterken


