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Onze uitdaging
Wie is uw buurman? Wat weet u van die oudere 
dame aan het begin van uw straat? Deze mensen 
die in ons dagelijks leven zo dichtbij ons staan, die we 
regelmatig zien en waar we vaak zo weinig van weten. 
We zien niet dat zij bijvoorbeeld eenzaam is sinds 
haar man is overleden en dat hij met zijn 45 jaar een 
levensbedreigende ziekte heef t. We weten vaak vrijwel 
niets van de persoonlijke verhalen in het leven van deze 
mensen. Een luisterend oor of een schouder bieden, erop 
uit als de situatie het toelaat, versterken en verbinden 
én zorgen voor een duurzaam vervolg, kleinschalig en 
wijkgericht. Dat is wat onze buddy’s doen! Het kost zo 
weinig en lever t zoveel op.
 

Stichting Buddy Netwerk…
Is al meer dan dertig jaar een specialist in het bieden van 
1-op-1 buddyzorg voor mensen die tijdelijk versterking en 
ondersteuning nodig hebben. Wij zijn ver tegenwoordigers 
en ambassadeurs van mensen die kwetsbaar zijn. We 
kennen hen persoonlijk, we weten wat hun behoeften 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 heel 
goed aan. Onze vrijwilligers spelen stuk voor stuk een 
belangrijke rol in preventieve sfeer. Door hun inzet kan een 
professionele zorgvraag van cliënten worden uitgesteld en 
kunnen cliënten langer thuis blijven wonen. 

Kijkt vooruit 
Er liggen lokaal grote opgaven zoals; het gezond langer 
thuis wonen, het thema ‘eenzaamheid’ en ervoor zorgen 
dat mensen gestimuleerd en ondersteund worden in 
zelfredzaamheid en eigen regie. 

Wij kunnen hieraan een pro-actievere bijdrage 
leveren door; 
• Nog meer bij te dragen aan preventie door meer 

aandacht voor vitaliteit en borging van het tijdelijke 
traject met de buddy in de omgeving van de cliënt; 

• Meer vrijwilligers te verbinden aan onze organisatie 
door andere doelgroepen aan te boren (diversiteit) en 
zo de kracht in de samenleving te versterken; 

• Onze producten samen met en op basis van de 
behoef ten van hulpvragers verder te ontwikkelen;

• Meer samen te werken met zorgprofessionals en een 
goede afstemming in de ondersteuning.  

 

Bindt vrijwilligers en studentvrijwilligers
Waar zouden we zijn zonder de vrijwilligers, onze buddy’s, 
die deze (informele) zorg geheel belangeloos willen bieden? 
Zij hebben een verbindende en versterkende kracht in de 
samenleving. Naast onze ‘reguliere’ vrijwilligers zijn wij ook 
heel blij met het grote aantal studentvrijwilligers die een 
geheel collegejaar buddy zijn. 

1. Voorwoord
Komt achter de voordeur 
Hoewel Buddy Netwerk een stedelijke/regionale organisatie 
is, werken wij sterk lokaal. Onze buddy’s zijn actief bij 
de mensen thuis, zij komen (soms als enigen) achter de 
voordeur. De uitdaging is dat de buddy, vanuit presentie 
een vertrouwensrelatie opbouwt en waar mogelijk de 
cliënt verbindt aan een passend en duurzaam aanbod 
in zijn of haar eigen wijk. Hiervoor is samenwerking met 
lokale partijen zoals sociale wijkteams/WMO-teams, 
buurtverenigingen, formele en informele zorg heel belangrijk.  
 

2020 Versterken en verbinden
De uitdagingen die er liggen, vragen ook in 2020 om 
versterking en verbinding. De buddy die de cliënt verbindt 
aan/in zijn eigen buurt. De organisatie Buddy Netwerk die 
meer en meer verbonden is in diverse samenwerkingen 
lokaal en regionaal. Denk bijvoorbeeld aan Ketenzorg 
Dementie, Divers Den Haag en De Haagse Hogeschool.  
Een organisatie die leert en werkt met partners uit de zorg 
en het onderwijs (onder andere in de Haagse Learning 
Community Wijk 3.0). Kortom: versterking van ons netwerk 
van vrijwilligers, financiers en samen- 
werkingspartners om onze rol 
goed te kunnen vervullen.  

Monique de Bree - Tromp
Directeur/Bestuurder
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Onze missie: Wij, Buddy Netwerk 
en onze vrijwilligers, bieden tijdelijke 
1-op-1 ondersteuning aan mensen die 
dat nodig hebben. 
 

Versterking en ondersteuning 
in 1-op-1 contact
Buddy Netwerk versterkt de cliënt en/of mantelzorger 
en vergroot hun welzijn en zelfredzaamheid door tijd en 
aandacht die een buddy geef t. Buddy Netwerk wer f t, 
traint en koppelt buddy’s voor de periode van een jaar 
aan iemand die dat nodig heef t. Dezelfde buddy, een 
jaar lang voor een cliënt, een vast contact, dat maakt 
ons uniek. Wat ons drijf t is de oprechte aandacht voor de 
ander, de verbinding, de betrokkenheid en interesse van 
buddy’s en medewerkers. 

Samenwerking met (lokale) 
belanghebbenden
Ons werkgebied bestaat uit de volgende gemeenten: 
Den Haag, Delf t, Rijswijk, Zoetermeer, Leidschendam-
Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en het Westland. 

In alle gemeenten waar Buddy Netwerk actief is, wordt 
samengewerkt met verwijzers. Veruit de meeste cliënten 
worden bij Buddy Netwerk aangemeld door de formele 

zorg. Om de samenwerking met par tners en de binding 
met vrijwilligers zo goed mogelijk te laten verlopen, 
hebben wij in bijna alle gemeenten een fysieke lokale 
werkplek. We nemen ook deel aan netwerkoverleggen 
met informele en formele zorgpar tners en gemeenten. 
Denk hierbij aan het Plat form 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. 

2. Buddy Netwerk  

Onze
buddy’s 

dragen bij
aan de kracht 

van de 
samenleving.

“

“

onze
samenwerkings-

partners

verwijzers

stichting
vrienden van
buddynetwerk

fondsen

gemeenten

medewerkers

raad van toezicht

BUDDY’S

opleidingsinstituten

clienten en
mantelzorgers

netwerk partners
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Een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden: 

Stichting Transmurale Zorg Den Haag; Buddy Netwerk 
is par tner in het netwerk ‘Dementie’. Dit netwerk streef t 
ernaar de samenhang in de zorg aan cliënten met 
dementie en hun naasten in de regio Haaglanden te 
bevorderen. 

Plat form Zorgvrijwilligers Den Haag; in dit plat form 
werken zestien 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 
als ideaal hebben dat alle burgers zich in de super diverse 
stad Den Haag herkend en erkend voelen.  

Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland; een 
samenwerkingsverband van professionals uit 
verschillende organisaties en disciplines rondom 
gezinnen met een ziek kind. Buddy’s voor Bikkels is hier 
ver tegenwoordigd. 

Plat form Zorg voor Elkaar; een platform in 
Leidschendam-Voorburg van organisaties in de informele 
zorg die met elkaar onder meer vrijwilligers werven.

Stichting Haagse Community tegen Eenzaamheid; 
bestaat uit ondernemers die binnen hun eigen 

bedrijfsvoering lokale eenzaamheid op een concrete 
en actieve wijze bestrijden, Buddy Netwerk is hierbij 
aangesloten.   

Hogescholen; zijn voor ons belangrijke par tners. In 
2016 is Buddy Netwerk een samenwerking gestar t 
met de Haagse Hogeschool en zijn we met het “Stage 
lopen bij de patiënt’ opgenomen in het curriculum van 
de opleiding Verpleegkunde. Eerstejaars studenten 
bezoeken gedurende hun studiejaar één maal per twee 
weken de cliënt. Daarnaast loopt een aantal studenten 
van de studie Social Work van de Haagse Hogeschool 
wekelijks stage als buddy. 

Bij lokaal werken 
ontstaat een directere 
band met verwijzers 
waardoor je elkaar 
sneller vindt. Het 

contact met buddy’s 
is duurzamer en 

persoonlijker omdat 
je hen vanaf het begin 

af aan begeleidt.

“
“
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Meerjarenstrategie
Begin 2019 is een nieuwe meerjarenstrategie ontwikkeld. 
Mooier nog dan de uitkomst op papier, was het 
inspirerende proces er naar toe en de gezamenlijke 
taal die is ontstaan. Samen met onze belangrijkste 
belanghebbenden zijn deze doelgerichte strategie en 
onze ambities tot stand gekomen. Verbinding aangaan 
met anderen, mensen inspireren en stimuleren om 
samen met ons ons doel te bereiken staat hierin 
centraal. Met deze aanpak vergroten we onze slagkracht, 
onze impact en realiseren we sneller onze ambities.
 

Belangrijke pijlers en ambities voor de komende jaren:  
• Versterking van de cliënt is het uitgangspunt. 

Uitgaande van de hulpvraag van de cliënt wordt meer 
resultaatgericht gewerkt aan versterking van cliënten in 
hun eigen netwerk en buur t. 

• We vergroten onze maatschappelijke impact door 
schaalvergroting en strategische samenwerkingen. 
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 wij 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. 

• We versterken onze buddy’s en andere vrijwilligers 
en willen dat zij zich collega voelen binnen Buddy 
Netwerk. Wij zijn aler t op het voorkomen van 
overbelasting van de vrijwilliger. 

• We zijn ons bewust van het belang een organisatie te 
zijn die, in alle geledingen, een weerspiegeling is van 
de inwoners van de gemeenten in ons werkgebied. 
Diversiteit staat hoog op de agenda. 

• We hebben goed inzicht in ons onderscheidend 
vermogen en maken keuzes op basis van 
professionele sturingsinformatie in combinatie met 
inspiratie. 

• We zijn een financieel gezonde en duurzame 
organisatie die een mix van financieringsbronnen 
en strategische duurzame samenwerkingen met het 
bedrijfsleven heef t. 

Doelstellingen 2020 

Belanghebbenden zoals onze doelgroepen 

(cliënten en vrijwilligers), verwijzers en financiers 

blijven betrekken 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 

samenwerkingsverbanden waarin we actief  

zijn. 

Als we allemaal 
soms stil staan bij 

de ander, dan  
kunnen we echt van 

betekenis zijn.

“

“
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Een kwetsbare cliënt versterken door de inzet van 
vrijwilligers die professioneel 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 
en het beroep doen op zwaardere formele zorg. 

Wat hebben onze cliënten gemeen? Zij wonen 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 kwetsbaren weer in hun 
kracht komen. Onze cliënten komen bij ons terecht 
via verwijzers (WMO/sociale- wijkteams, huisar ts, 
maatschappelijk werk, thuiszorg, wijkverpleging en 
casemanagers).

Buddy Netwerk versterkt (anno 
begin 2019) de volgende cliënten:
Volwassenen met een chronische en/of 
levensbedreigende ziekte (Buddyzorg)
Mensen met een chronische en/of levensbedreigende 
ziekte kunnen een forse impact hiervan op het 
dagelijkse leven ervaren. Bijvoorbeeld door 
veranderingen in gezondheid, mobiliteit, sociale 
contacten en gezinsverhoudingen. Als gevolg hiervan 
kan de leefwereld van mensen kleiner worden en de 
zelfredzaamheid verminderen. 

 
Mensen met gevoelens van eenzaamheid, rouw 
en/of verlies (2tegen1zaamheid)
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 letterlijk en figuurlijk kleiner worden en het kan 
steeds moeilijker worden om aan allerlei eisen te blijven 
voldoen. Eenzaamheid is overigens niet iets wat alleen 
ouderen tref t. 

3. Doelgroepen

De wereld een 
klein beetje beter 

maken begint bij jezelf 
en heel dichtbij.

“ “
(*) 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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Kinderen (5 – 18 jaar) met een chronische en/of 
levensbedreigende ziekte (Buddy’s voor Bikkels)
Kinderen met een chronische ziekte worden vaak 
beperkt in ‘het normaal kind kunnen zijn’. Zij 
ontberen vaak het zo nodige en gezonde contact met 
leef tijdsgenoten. Juist het omgaan met andere (jonge) 
mensen (buiten het eigen gezin) geef t mogelijkheden 
tot zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Door de inzet 
van buddy’s wordt de leefwereld vergroot en wordt 
het verder verstrekken van die leefwereld ook positief 
geprikkeld. Indirect ondersteunen we door middel van dit 
contact de ouders (mantelzorgers) van dit gezin. 

Buddy Netwerk ondersteunt 
(anno begin 2019) de volgende 
mantelzorgers: 
Onze vrijwilligers 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 en sociale contacten 
te onderhouden. Daarnaast is de vrijwilliger ook 
gesprekspar tner voor de mantelzorger en informeer t hij/
zij de mantelzorger over andere steunmogelijkheden en 
voorzieningen. De inzet van een buddy zorgt ervoor dat 
de mantelzorger en de cliënt de thuissituatie langer vol 
kunnen houden. 
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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 par tner 
en eventuele kinderen zwaar getrof fen. 

“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.” - (Rappor t van Mezzo, 2018)

Buddy Netwerk Versterkingsmeter 
De Versterkingsmeter wordt gebruikt om te meten 
op welke vlakken de inzet van een buddy bijdraagt 
aan versterking van de cliënt of ondersteuning van de 
mantelzorger. Wij zien elke positieve verschuiving in 
de beantwoording van de vragen op de verschillende 
meetmomenten als een vorm van vooruitgang. Het 
inzicht krijgen in het ef fect van de inzet van een buddy 
is voor onszelf zinvol en geef t ons inzicht waar wij, zo 
nodig, moeten bijsturen. Daarnaast is inzicht verkrijgen 
in het ef fect ook nodig om te kunnen rappor teren en 
verantwoorden.

Verbinding in de wijk
Het begeleiden van onze cliënten naar wijk- en 
buur tgerichte initiatieven is een speerpunt van Buddy 
Netwerk. Onze buddy’s vervullen hierin een belangrijke 
sleutelrol. Zij weten wat er in de buur t speelt en zijn 
hiermee van grote meerwaarde. Het lever t niet alleen 
leuke activiteiten op, maar het is ook van betekenis 
voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. 
Mensen worden begripvoller naar elkaar toe, weten 
elkaar te vinden als het er toe doet en voelen zich meer 
onderdeel van de gemeenschap.  

Doelstellingen 2020

1. De Buddy Netwerk Versterkingsmeter 

laat zien dat cliënten gedurende het jaar 

buddyzorg een positieve beweging maken als 

het gaat om sociaal netwerk, eenzaamheid, 

zelfredzaamheid en begrip. Dit wordt 

geïllustreerd door middel van kwalitatieve 

methodes zoals interviews en het delen van 

ervaringen. Voor Buddy’s voor Bikkels wordt 

hiervoor een apar te methodiek ontwikkeld.

2. Geslaagde koppelingen*: 

- 330 geslaagde koppelingen tussen cliënten 

   met een chronische en/of    

   levensbedreigende ziekte en een buddy; 

- 185 geslaagde koppelingen tussen cliënten    

   die eenzaam zijn en een buddy; 

- 50 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. Niet alleen omdat 
zij belangeloos hun werk doen, maar juist omdat ze dat 
met heel hun hart doen. Dankzij hun vrijwillige inzet kunnen 
zoveel cliënten geholpen worden. Bij Buddy Netwerk 
verwachten wij dat eind 2020 zo’n 440 vrijwilligers actief 
zijn. Onze buddy’s hebben een mooie maar soms ook 
zware taak. Daarom is het belangrijk dat ze goed opgeleid 
en gesteund worden door onze professionals, maar ook 
door elkaar. Door het werken met studentbuddy’s boren wij 
nieuwe groepen potentiele buddy’s aan. 

De grootste uitdaging nu en in de komende jaren ligt in 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, want 
cliënten kampen vaak met meervoudige problematiek. Dat 
vraagt veel van de vrijwilligers. Het kost tijd en geld om ze te 
werven en selecteren, op te leiden en ook te behouden. 

Buddy profiel

Van jong tot oud, van arm tot rijk, wel of geen 
multiculturele achtergrond, iedereen komt bij ons over 
de vloer en is hier van har te welkom. Als buddy word 
je tijdens een kennismakingsgesprek geselecteerd 
op persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en 
beschikbaarheid. Buddy’s zijn onder andere; 

• Minimaal een jaar, twee tot vier uur per week of per 
twee weken beschikbaar;

• Voldoende stabiel in het eigen leven en in staat  
aan te sluiten bij een ander;

• Communicatief vaardig en kunnen goed luisteren;
• Beschikken over coachende vaardigheden.

Voor alle vrijwilligers wordt een VOG opgevraagd.  

4. Vrijwilligersmanagement

Aantal buddy’s binnen gemeenten

Delf t 5,2%

Den Haag 54,4%

Leidschendam - Voorburg 7,7%

Pijnacker - Nootdorp 2,0%

Rijswijk 5,0%

Voorschoten 1,7%

Westland 8,9%

Zoetermeer 4,0%

Overige gemeenten 11,1%

Geslacht

Man 36,4%

Vrouw 63,6%

Leeftijd

76 - 85 3,7%

66 - 75 23,3%

46 - 65 30,2%

26 - 45 17,1%

20 - 25 15,1%

18 - 20 10,6%
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Professionele basis- en 
doelgroep specifieke training
Na het kennismakingsgesprek volgt een nieuwe buddy 
een basistraining en e-learning modules. Tijdens de 
training wordt toegewerkt naar het versterken en 
ondersteunen van een cliënt en/of een mantelzorger. De 
focus in de basistraining ligt op het oefenen van diverse 
vaardigheden en het stellen van grenzen. 

Na afronding van de basistraining volgt men een 
doelgroep specifieke training. In deze training verdiepen 
vrijwilligers zich in de door hen gekozen doelgroep en de 
werkwijze van de organisatie. 

Tot slot bieden wij vrijwilligers de kans deel te 
nemen aan intervisiebijeenkomsten en de jaarlijkse 
masterclasses. Externe sprekers geven hierin inhoudelijke 
verdieping op onderwerpen die van belang kunnen zijn 
bij het versterken en ondersteunen van een cliënt en/of 
mantelzorger. 

Via Divers Den Haag kunnen alle vrijwilligers kosteloos 
deelnemen aan de leergang ‘Sensitiviteit en Diversiteit’. 
Wij stimuleren hen dit te doen. 

De Samen Schatkaart 
- inspiratie tot versterking
Eén van de manieren om de ef fectiviteit van de 
inzet van onze buddy’s te verhogen is De Samen 
Schatkaar t. De Samen Schatkaar t is een tool die 
inspireer t tot versterking en kan gebruikt worden door 
vrijwilligers, cliënten, mantelzorgers, verwijzers en andere 
geïnteresseerden. Buddy Netwerk heef t deze tool 
ontwikkeld in samenwerking met gemeente Den Haag. 
Voor meer informatie: www.samenschatkaar t.nl 

Begeleiding van vrijwilligers 

De coördinatoren 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 ervaar t, 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 
aler t op overbelasting van de vrijwilliger. 

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 Jaarplan 202012

Mocht een buddy, een cliënt en/of mantelzorger 
tussentijds vragen hebben of tegen problemen aanlopen, 
dat is het uiteraard ook mogelijk zelf contact op te nemen 
met de coördinator. Aan het einde van een traject vindt 
een evaluatiegesprek met de buddy en de cliënt plaats. In 
sommige gevallen is het noodzakelijk het contact met de 
cliënt voor een bepaalde tijd voor t te zetten of deze door 
te verwijzen naar andere instanties of de formele zorg.

Om de tevredenheid van onze vrijwilligers te 
meten, voeren we één maal 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.

Doelstellingen 2020

1. Tevredenheidsonderzoek onder buddy’s 

laat (percentueel) hogere tevredenheid en 

betrokkenheid zien dan in 2018 (buddy’s 

geven in 2018 een 8,1); op de punten grenzen 

stellen, contact met de coördinator en 

betrokkenheid wordt Buddy Netwerk hoger 

gewaardeerd dan in 2018.

2. De Buddy Netwerk methodiek ‘Versterking’ is 

geïntegreerd in de training en begeleiding van 

de buddy’s.

3. In alle trajecten wordt door middel van de 

Buddy Netwerk Versterkingsmeter gemonitord 

welke stappen de cliënt maakt. 

Naast een 
maatschappelijk 

belang vormt 
vrijwilligerswerk 

ook een individueel 
belang, als 

mogelijkheid tot 
zelfontplooiing, een 

zinvolle dagbesteding 
en een middel tot 

par ticipatie en 
integratie in de 
samenleving.

“
“
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Het continu willen verbeteren van kwaliteit van de 
dienstverlening en het vergroten van de outcome en 
impact zit verweven in het DNA van Buddy Netwerk. Zo 
hebben we in 2019 veel energie gestoken in het handen 
en voeten geven aan de methodiek van versterking 
van de cliënt. Buddy’s voor Bikkels kent zijn eigen 
methodiek en dynamiek met bijbehorende tools die in 
2019 ontwikkeld is. Naast kwantitatieve metingen van het 
ef fect hebben we ook geëxperimenteerd met kwalitatief 
meten in de vorm van interviews, kor te filmpjes en 
het delen van ervaringen. En niet onbelangrijk: we 
beschikken over een nieuw registratiesysteem dat nog 
veel mogelijkheden biedt voor doorontwikkeling. Dit 
heef t er toe geleid dat 2020 in het teken zal staan van 
het verankeren van deze innovaties in de organisatie. 

Productontwikkeling 

Er zullen, waar gewenst, nieuwe vormen van buddyzorg 
ontwikkeld worden die aansluiten bij de behoef ten van 
de burgers en de eerder genoemde grote ontwikkelingen 
als vergrijzing, langer thuis wonen en vitaal ouder 
worden. 

Resultaat en effect meten

Onze financiers en wijzelf willen continu weten wat de 
ef fectiviteit is van de aangeboden dienstverlening. Wat 
we erin stoppen qua middelen is makkelijk zichtbaar 
te maken, evenals de direct zichtbare ‘productie’. Het 

is moeilijker om het ef fect te meten of de buddy-inzet 
heef t bijgedragen aan de beoogde doelen. Heef t 
het daadwerkelijk bijgedragen aan het versterken en 
ondersteunen van een cliënt? Niet alles is te meten, 
daarom is met name het ver tellen van ‘de verhalen’ 
belangrijk. Het is zaak die meer inzichtelijk te maken. 
Daarnaast zullen we ons eigen meetinstrument  
De Buddy Netwerk Versterkingsmeter verder ontwikkelen. 

Samenwerken met opleidingsinstituten

Haagse Hogeschool – Haagse Learning 
Community Wijk 3.0
Sinds 2016 heef t Buddy Netwerk een samenwerking 
met de Haagse Hogeschool. Ook in 2020 worden 
opnieuw studenten opgeleid, begeleid en ingezet als 
buddy. Naast de inzet van studentbuddy’s, werken we 
samen op het gebied van onderzoek. Buddy Netwerk 
par ticipeer t in 2019 en 2020 samen met de Haagse 
Hogeschool, WZH, Xtra, Pieter van Foreest en ROC als 
par tner in de Haagse Learning Community Wijk 3.0. Het 
hoofddoel van HLCW3.0 is een betere aansluiting tussen 
de zorg en de behoef te 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 zorgbehoef te. Buddy Netwerk ziet in de Haagse 
Hogeschool een waardevolle samenwerkingspar tner en 
zal deze samenwerking blijvend intensiveren. 

Hogeschool Rotterdam - Ergotherapie
Met Hogeschool Rotterdam is een intentieovereenkomst 
getekend. Een aantal studenten Ergotherapie gaat vanaf 
het komende schooljaar een stageplaats en de nodige 
begeleiding van Buddy Netwerk ontvangen.    

Vernieuwen basistraining vrijwilligers

Een deel van de basistraining die buddy’s doorlopen 
wordt vervangen door een aantal e-learning modules. 
Door deze digitale ontwikkeling is de tijdsbelasting voor 
buddy’s minimaal.

De face-to-face training zal op onderdelen (daar 
waar het waarde toevoegt) blijven bestaan en wordt 
doorontwikkeld.

5. Permanente innovatie 

Doelstellingen 2020

1. Aanscherpen en doorontwikkeling van 

de Buddy Netwerk Versterkingsmeter voor 

het meten van de ef fectiviteit van onze 

dienstverlening.

2. Het ef fect (outcome) van buddyzorg inzichtelijk 

maken door het in beeld brengen van casussen, 

interviews en het delen van ervaringen. 
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Meerjarenstrategie
In 2019 is de meerjarenstrategie ontwikkeld. Deze 
strategie zal als basis dienen voor een herziende 
versie van een communicatie- en fondsenwervingsplan. 
Vooruitlopend daarop wordt een aantal speerpunten 
opgepakt. Reputatie, identiteit, imago en 
naamsbekendheid zijn belangrijke onderwerpen die 
hierin doorlopend aan bod komen.  

Werving van vrijwilligers

Iedere vrijwilligersorganisatie heef t te maken met de 
uitdaging van het werven van voldoende vrijwilligers. 
Nieuwe vormen om vrijwilligers te vinden en binden 
zijn noodzakelijk. Het verwelkomen en binnenhalen 
van vrijwilligers is daarom veel méér dan een 

simpele actie waar even veel energie in moet worden 
gestopt. Dit vergt een planmatige aanpak en een 
vernieuwingsslag in de middelenmix (online en 
of fline). Het gebruik maken van communicatiekanalen 
van alliantiepar tijen is hierin ook van belang. Onze 
vrijwilligers zijn het ‘kapitaal’ van onze organisatie, 
hier zullen we blijvend in investeren. Ook willen we 
onze groep van vrijwilligers uitbouwen met andere 
doelgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen 
met een immigratie achtergrond, mensen met een 
beperking en nog meer jongeren en studenten.  

Vinden en binden van vrijwilligers - 
marketingfacts
De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van vroeger. 
Druk bezet, van jong tot oud, vragen zij een andere 
benadering van het vrijwilligerswerk. Wij hebben de 
wens om door middel van marketingfacts meer inzicht te 
krijgen in de motivatie waarom onze vrijwilligers buddy 
worden, wie ze zijn, waar ze vandaan komen, wat hun 
achtergrond is. Deze informatie gaan we bundelen en 
daar waar nodig ons dienstenpakket op afstemmen. 

Storytelling

Met een goed verhaal raak je je publiek, je maakt ze 
onderdeel van het verhaal. Dan pas zal je boodschap 
mensen raken op emotioneel niveau en zullen ze 
die niet snel vergeten, sterker nog: dan ver tellen ze 

de boodschap graag door. Ook in 2020 laten we 
persoonlijke content vanuit ‘echte’ mensen terug komen 
in onze communicatiemiddelen. Denk hierbij niet alleen 
aan buddy’s en cliënten, maar ook aan bijvoorbeeld 
werknemers, sponsors, samenwerkingspar tners en 
hulpverleners.   

www.buddynetwerk.nl 

Het ontwikkelen van relevante en actuele content 
voor www.buddynetwerk.nl is ook in 2020 een 
blijvend thema. De website dient als ‘har t’ van onze 
communicatie in het ‘vinden’ en ‘binden’ en ‘behouden’ 
van contacten aan Buddy Netwerk. 

Interne communicatie 

De aandacht die afgelopen jaren gegeven is aan interne 
communicatie wordt voor tgezet.  
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 helpen met 
de werving van buddy’s en mogelijke sponsoren. De 
klankbordgroep is een mooie afspiegeling van onze 
populatie van buddy’s en wordt onder andere op 
dit thema op zeer regelmatige basis geraadpleegd. 
Medewerkers en vrijwillige coördinatoren denken mee 
en worden betrokken in de implementatie van de 
meerjarenstrategie. Onze focus is hierbij: een eenduidige 
boodschap naar buiten verkondigen. 

6. Communicatie en fondsenwerving 

Oog hebben voor 
elkaar betekent 

voor ons; leef met 
compassie en 

ontmoet de ander 
zonder vooroordelen.

“

“
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Fondsenwerving
Buddy Netwerk wil de komende jaren komen tot 
een meer gevarieerde mix van financieringsbronnen. 
Daarbij kan gedacht worden aan het genereren van 
eigen inkomsten, meer inkomsten uit bijdragen van 
vermogensfondsen en strategische samenwerkingen 
met bedrijven en organisaties als onderwijsinstellingen.  

In 2020 gaan we verder met de uitkomsten uit het 
marktonderzoek dat in 2019 uitgevoerd is en de kennis 
die opgedaan is tijdens een serie inhoudelijke ronde tafel 
sessies. Hiervoor wordt een plan opgesteld.  

Het doel blijf t om ‘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 ambassadeur

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.

Doelstellingen 2020

1. Opstellen van een communicatieplan. 

2. Uitrol van visie en plan van aanpak in 

financieringsbronnen.  

3. Verdere professionalisering van de 

communicatie-uitingen en middelenmix.

4. Website: contentmanagement en website 

optimalisatie naar aanleiding van het jaarplan 

en de meerjarenstrategie.

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.

“ “
Foto: Uitvoering Nationaal Theater voor Buddy’s 

voor Bikkels - Schaapjesfabriek.nl
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Goed bestuur
Buddy Netwerk werkt met een Raad van Toezicht 
model. 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, zij adviseren en stimuleren het 
bestuur, zij vervullen de werkgeversrol ten aanzien van 
de directeur/bestuurder en hebben 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. 

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.  

7. lnterne organisatie 
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VOG voor iedereen

Wij sluiten met de buddy’s een vrijwilligersovereenkomst, 
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.

Medewerkers

Buddy Netwerk heef t een betaalde staf van circa 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 meer in te zetten binnen andere 
(kantoor) rollen zoals communicatie, juridisch advies en 
projecten. Dit kunnen andere vrijwilligers zijn dan onze 
buddy’s. 

Het team medewerkers bestaat voor het grootste 
deel uit coördinatoren (deels vrijwilligers). Zij hebben 
veelal een hbo-maatschappelijk werk achtergrond. 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. Dat is een ambacht dat vraagt om het inzetten van 
al je ervaring, je intuïtie en ook jezelf als mens. 

In 2020 willen wij meer aandacht geven aan scholing 
van medewerkers zodat zij zich blijven ontwikkelen, 
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. Het bewustzijn rondom het thema ‘diversiteit’ 

is gegroeid. Ook in 2020 nemen minimaal 

twee medewerkers deel aan de leergang 

Sensitiviteit en Diversiteit. Bij het invullen 

van vacatures streven we naar een goede 

weerspiegeling in het team van de super 

diverse samenstelling van de stad.  
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Buddy Netwerk wordt voornamelijk gesubsidieerd door 
diverse gemeenten in de regio (groot) Haaglanden. 
Daarnaast verwer f t Buddy Netwerk middelen voor 
projecten en innovatie middels fondsen, het bedrijfsleven 
en nalatenschappen.

We hebben drie producten (Buddyzorg, 2tegen1zaamheid 
en Buddyzorg voor mensen met dementie) en een 
project (Buddy’s voor Bikkels). De indirecte kosten van de 
organisatie (overheadkosten) worden toegerekend aan 
de drie producten.

Begroting 2020 
De begroting voor 2020 heef t een 
omvang van € 992.103,-

Dit bedrag is als volgt verdeeld: 
Buddyzorg voor mensen met een 
chronische en/of levensbedreigende 
ziekte € 528.239,-

2tegen1zaamheid € 256.012,-

Buddyzorg voor mantelzorgers van 
mensen met dementie € 147.542,-

Buddy’s voor Bikkels € 60.310,-

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.  
 
In onze kostprijs is (naast overhead) altijd 
verwerkt:
1. Werving van vrijwilligers;
2. Face-to-face intake en screening van vrijwilligers;
3. Opleiding van vrijwilligers; 
4. Begeleiding en coaching van vrijwilligers;
5. Face-to-face intake van de cliënt in de thuissituatie; 
6. Contactmomenten met cliënt;
7. Tot stand brengen van de match tussen vrijwilliger en 

cliënt tijdens een huisbezoek;
8. Toeleiden van cliënt naar aanbod van (in)formele zorg 

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

mantelzorger.

Producten 
Buddyzorg voor mensen met een 
chronische en/of levensbedreigende ziekte:
De begroting 2020 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 2020.  

2tegen1zaamheid
De begroting 2020 is gebaseerd op 185 koppelingen. 
Voor 2tegen1zaamheid vragen wij subsidie aan bij de 
gemeenten Den Haag, Rijswijk en Delf t (Via Par ticipe). 
Subsidie wordt aangevraagd op basis van het aantal te 
verwachten koppelingen 2tegen1zaamheid per gemeente 
vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs per koppeling 
in 2020.  

Buddyzorg voor mensen met dementie
De begroting 2020 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 2020.

Projecten

Buddy’s voor Bikkels
De begroting 2020 is gebaseerd op 50 koppelingen. 
Wij gaan ervan uit dat dit project gefinancierd wordt door 
bijdragen van fondsen en vanuit het bedrijfsleven.

8. Financiering en begroting 



DEFINITIEVE-BEGROTING 2020 "STICHTING BUDDY NETWERK"

Uitgaven 2020 Buddyzorg 2tegen1 Buddyzorg Buddy's
in Euro -zaamheid voor mensen  voor Bikkels

met dementie
56,42% 27,71% 15,87%

Loonkosten 708.491 379.124 183.570 104.616 41.181
Reiskosten woon-werkverkeer 7.262 3.689 1.755 1.376 442
Arbodienst 2.366 1.256 617 354 139
Ziekengeldverzekering 16.787 9.145 4.203 2.445 994
Ontvangen ziekengeld
Deskundigheidsbevordering Personeel 6.275 3.323 1.632 934 386
Kosten systeembeheer 9.438 5.325 2.615 1.498
Kosten notuleren RvT vergaderingen 150 85 41 24
Overige personeelskosten 5.125 2.891 1.420 814

755.894 404.838 195.853 112.061 43.142

Huur kantoorruimte 26.451 14.923 7.330 4.198
Servicekosten kantoorruimte 8.193 4.623 2.270 1.300
Verzekeringen 4.825 2.722 1.337 766
Schoonmaakkosten kantoorruimte 2.013 1.136 558 319
Klein onderhoud kantoorruimte 1.500 846 416 238

42.982 24.250 11.911 6.821 0

Portikosten 3.000 1.693 831 476
Telefoonkosten 6.240 3.521 1.729 990
Kantoorartikelen 1.500 846 416 238
PC-netwerk, software en licentiekosten 10.400 5.867 2.882 1.651
Abonnementen 3.285 1.815 892 511 67
Kopieer- en drukwerk 3.700 2.088 1.025 587
Faciliteitskosten diverse commissies 4.075 2.299 1.129 647

32.200 18.129 8.904 5.100 67

Raet Salarisadministratiekantoor 4.275 2.412 1.185 678
Accountant 13.613 7.680 3.772 2.161

17.888 10.092 4.957 2.839

PR en voorlichting 18.100 7.595 4.275 3.730 2.500
Kosten innovatie 10.000 5.642 2.771 1.587
Aanschaf kleine inventaris 3.985 2.249 1.104 632
Afschrijvingskosten 1.377 777 382 218
Bankkosten 762 430 211 121
Onvoorzien / overig 1.000 564 277 159

35.224 17.257 9.020 6.447 2.500

Kosten Buddyzorg 7.693 7.693
Kosten vergoedingen buddy's Buddyzorg 35.927 35.927
Kosten vergoedingen vrijwillige trainers Buddyzorg 1.200 1.200
Kosten vergoedingen vrijwillige coordinatoren Buddyzorg 2.208 2.208
Kosten vergoedingen studenten Buddyzorg 2.691 2.691
Reiskosten vrijwillige coördinatoren Buddyzorg 3.000 3.000
Kosten 2tegen1zaamheid 4.085 4.085
Kosten vergoedingen buddy's 2tegen1zaamheid 15.939 15.939
Kosten vergoedingen vrijwillige trainers 2tegen1zaamheid 400 400
Kosten vergoedingen vrijwillige coördinatoren 2tegen1zaamheid 1.863 1.863
Kosten vergoedingen studenten 2tegen1zaamheid 1.505 1.505
Reiskosten vrijwillige coördinatoren 2tegen1zaamheid 1.200 1.200
Kosten Buddyzorg voor mensen met dementie 2.500 2.500
Kosten vergoedingen buddy's dementie 9.948 9.948
Kosten vergoedingen vrijwillige coördinatoren Buddyzorg dementie 575 575
Kosten vergoedingen studenten Buddyzorg dementie 690 690
Reiskosten vrijwillige coördinatoren Buddyzorg dementie 240 240
Kosten Buddy's voor Bikkels 1.787 1.787
Kosten vergoedingen Buddy's voor Bikkels 5.681 5.681
Kosten Buddy's voor Bikkels overig+overhead 6.983 6.983
Reiskosten producten/projecten 1.800 954 375 321 150

107.915 53.673 25.367 14.274 14.601

Totalen 992.103 528.239 256.012 147.542 60.310
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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.

samen staan we sterker!
man: 36,4%

vrouw: 63,6% 76-85:  3,7%                 

66-75:  23,3%               

46-65:  30,2%               

26-45:  17,1%               

20-25:  15,1%               

18-20:  10,6% 
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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



Samen staan we sterker 

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
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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.

https://www.facebook.com/buddynetwerk.denhaag
https://nl.linkedin.com/company/stichting-buddy-netwerk

