1

Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................. 3
Buddy Netwerk ...................................................................................................................................... 4
Werkwijze Buddy Netwerk ................................................................................................................... 5
Aanbod activiteiten ............................................................................................................................... 6
Maatschappelijke dienst ....................................................................................................................... 7
Doelgroep(en) maatschappelijke dienst gemeenten ........................................................................... 8
Samenwerkingen ................................................................................................................................... 8
1. Gemeenten ................................................................................................................................. 8
Doelstelling Gemeenten 2022 ............................................................................................................... 9
2.

Bedrijven en fondsen ................................................................................................................... 10

Samenwerkingspartners ..................................................................................................................... 12
Ambitie 2022 – 2023 Bedrijven en Fondsen ....................................................................................... 13
Innovatieve buddyzorg........................................................................................................................ 13
Innovatieve projecten ..................................................................................................................... 14
Activatie Stichting Vrienden van Buddy Netwerk .............................................................................. 14
Buddy Academie ................................................................................................................................. 15
Expertisecentrum vrijwilligers ........................................................................................................ 15
Samenwerking bedrijven ................................................................................................................ 16
Communicatie...................................................................................................................................... 16
Meten is weten – CRM systeem Hello’s ............................................................................................. 18
MAEX .................................................................................................................................................... 18
Bijlage 1................................................................................................................................................ 19

2

Inleiding
Vanaf maart 2020 stond de wereld stil om ons heen. De kern van ons werk, het 1 op 1, fysieke contact, van een
buddy met een kwetsbare burger, was in het begin door Corona vaak niet mogelijk. Nu, bij het verschijnen van
het jaarplan 2022 is de wereld deels terug naar normaal.
De vraag is echter wat is nu normaal? Wat is er veranderd tijdens Corona? Welke vraag leeft er in de
maatschappij en hoe spelen wij daarop in? Naast het oppakken van onze kernactiviteit, het bieden van 1 op 1
betekenisvol contact, heeft Buddy Netwerk de afgelopen tijd, diverse sociale innovaties en nieuwe projecten
geïntroduceerd.
De Buddy Academie is gelanceerd en wordt de komende jaren doorontwikkeld. Naast het trainen van reguliere
buddy’s via de Buddy Academie, benaderen wij ook bedrijven om werknemers online te trainen, samen actuele
thema’s aan te pakken en mogelijk de getrainde buddy’s, in te zetten voor kwetsbaren in de maatschappij.
De inzet van Beeldbellen is succesvol gebleken en wordt additioneel aangeboden als een kwetsbaar persoon
daar behoefte aan heeft. De kracht van het concept is dat de buddy de cliënt ondersteunt en hulp biedt bij
vragen bij het gebruik van de tablet. Op deze manier laten wij nu al, op een laagdrempelige manier, kwetsbaren
kennismaken met digitale hulpmiddelen. Wij spelen in op de trend dat E-Health in de toekomst veelal de norm
zal zijn in de formele zorg.
Juist in deze tijd is het essentieel dat wij mee blijven bewegen en wendbaar zijn als dat nodig is. Dit geeft ons de
mogelijkheid om in te spelen op de actualiteit en pakken wij, samen met partners, belangrijke thema’s aan die
spelen in de maatschappij, zodat de meest kwetsbaren mee kunnen doen.
Onze maatschappelijke dienst is continue in beweging. Wij activeren de samenleving, door innovatief in te
spelen op de actualiteit, met als doel het faciliteren van betekenisvol contact.
Wij versterken de kracht in de samenleving, door met professioneel opgeleide buddy’s, tijd en oprechte
aandacht te schenken aan kwetsbaren, die daar behoefte aan hebben. Samen kansen benutten, vandaag en in
de toekomst.

Else A. Kodde
Directeur/Bestuurder
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Buddy Netwerk
Buddy Netwerk is een professionele vrijwilligersorganisatie en heeft ruim 30 jaar ervaring in de informele zorg.
De oorsprong van de organisatie ligt in de jaren 80 waar mensen met HIV/aids in sociaal isolement en
eenzaamheid raakten. Zij werden gekoppeld aan een ‘buddy’, doel: het bieden van een luisterend oor en ze een
stapje vooruit te helpen. Door de jaren heen is de organisatie uitgebreid naar meerdere doelgroepen en
inmiddels actief met ruim 400 vrijwilligers in 7 verschillende gemeenten. Door tijd en aandacht te geven aan
een kwetsbaar persoon in de maatschappij, kan er versterking plaatsvinden. De buddy is er om gedurende een
traject van 1 jaar deze tijd en aandacht te geven. Alle buddy’s worden professioneel getraind en begeleid door
een eigen coördinator. Er vinden intervisies plaats, masterclasses, vrijwilligersdiners en diverse bijeenkomsten
waar buddy’s bij elkaar komen om verhalen en ervaringen uit te wisselen. Buddy Netwerk is een betrouwbare
partner in het voorliggende veld van de formele zorg. Elke cliënt en buddy worden zorgvuldig gematched.

Onze MISSIE
Buddy Netwerk faciliteert betekenisvol contact in de maatschappij.

Onze VISIE
Buddy Netwerk activeert de samenleving, om de meest kwetsbaren, door middel van betekenisvol contact, te
ondersteunen wanneer zij dat nodig hebben.

Professioneel vrijwilligers management
Onze buddy’s zijn de essentiële schakel om samen te bouwen aan een sociale samenleving. Zij zijn intrinsiek
gemotiveerd om belangeloos iets te doen voor een ander. Dankzij hun inzet kunnen de meest kwetsbare
mensen in de maatschappij participeren. Onze dienstverlening is maatwerk, ieder mens is uniek. Wij investeren
tijd en geld in de opleiding van onze buddy’s: online door middel van de Buddy Academie, daarnaast met
aanvullende fysieke trainingen. Dit is met name van belang voor buddy’s die in aanraking komen met zeer
kwetsbaren met een hulp- of zorg vraag. Naast een traject van een jaar worden vanaf 2022 flexibele buddy’s
ingezet. Bijvoorbeeld een zomer buddy die incidenteel, of voor een kortere periode, ingezet wordt. Ook deze
buddy’s worden online getraind, gescreend middels een VOG, om misverstanden te voorkomen en het
Keurmerk Goed Geregeld te waarborgen.

Buddy profiel
Jong, oud, rijk of arm, wel of geen multiculturele achtergrond; iedereen is welkom bij Buddy Netwerk. Daarom
willen wij zichtbaar zijn op wijkniveau en mensen activeren om iets te doen voor een ander. Iedereen kan een
steentje bijdragen aan een sociale maatschappij. Dit begint lokaal bij de buurvrouw om de hoek, en groeit uit
tot een grootstedelijke maatschappelijk impact. Buddy Netwerk verbindt mensen met elkaar en versterkt de
kracht in de samenleving.
‘’Sinds 2 jaar ben ik buddy en nu doe ik niet alleen wat voor een ander, maar het contact heeft mij zelf ook uit een
sociaal isolement gehaald.’’
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Werkwijze Buddy Netwerk
 Versterking van kwetsbaren door fysiek, 1 op 1 contact met een buddy, waarbij een bepaalde hulpof zorgvraag centraal staat. Hier wordt een (ervaren) professioneel opgeleide buddy ingezet al naar
gelang dat nodig is om de zelfredzaamheid te vergroten. Wij werken hiervoor nauw samen met o.a.
WMO-teams, casemanagers, huisartsen, maatschappelijk werk etc.
 Schenken van tijd en aandacht aan kwetsbaren door fysiek, 1 op 1 contact met een buddy.
Uitgangspunt is een behoefte om een bepaalde, tijdelijke, activiteit te ondernemen met een
(flexibele) buddy. Voorbeelden zijn: het overbruggen van de zomerperiode, het organiseren van
ontmoetingen met mensen uit de buurt, om participatie te bevorderen in de maatschappij of
bijvoorbeeld de ondersteuning bij de inzet van digitale middelen.
 Aanbod wijkgerichte activiteiten voor kwetsbaren, onder begeleiding van bijvoorbeeld de “buddy
brigade”, om kwetsbare burgers, incidenteel, te verbinden aan kleinschalige initiatieven, om nieuwe
mensen te ontmoeten, hun netwerk en zelfredzaamheid te vergroten.
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Aanbod activiteiten
Buddy Netwerk levert sinds 1988, informele zorg aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dit doen wij
door de inzet van professioneel opgeleide buddy’s. Wij zijn actief in het “voorliggende” veld waardoor mensen
langer thuis kunnen blijven wonen. Mantelzorgers worden ontlast als hun partner leidt aan dementie. Daarnaast
zijn wij er voor mensen die gevoelens van eenzaamheid ervaren en chronisch zieken. In een tijd van
individualisering, polarisatie en een oprukkende prestatie en perfectie maatschappij, is betekenisvol contact
essentieel. Buddy Netwerk verbindt vrijwillige buddy’s aan kwetsbare inwoners om gedurende een jaartraject
de cliënt te versterken. Een buddy kan een kwetsbare inwoner op de volgende punten ondersteunen en
versterken:
•
•
•
•
•

Zelfredzaamheid / eigen regie
Deelnemen aan de samenleving
Vergroten van netwerk
Sociaal isolement doorbreken
Mobiliteit versterken

Onze opdrachtgevers zijn de Gemeente Den Haag en zes omliggende gemeenten. Buddy Netwerk levert op
diverse manieren, samen met verschillende partijen, een maatschappelijke dienst aan de samenleving.
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Maatschappelijke dienst
Buddy Netwerk levert al jaren op diverse manieren, samen met verschillende partijen, een maatschappelijke dienst aan de
samenleving. Wij werken hiervoor nauw samen met gemeenten en fondsen. Naast de bestaande samenwerkingen heeft
Buddy Netwerk de ambitie om meer samen te werken met bedrijven. Wij signaleren de behoefte vanuit de maatschappij
om snel in te kunnen spelen op de actualiteit. De noodzaak tijdens Corona heeft dit aangetoond.
Nieuwe projecten worden opgestart met bestaande en nieuwe doelgroepen. Naast de financiering van onze
maatschappelijke dienst door publiek geld, gaan wij actief op zoek naar nieuwe, additionele financieringsbronnen.
Doelstelling:
1. Bestendiging van structurele subsidies door gemeenten
2. Inspelen op actualiteit in samenwerking met bedrijven, fondsen en gemeenten (incidentele subsidies).

Maatschappelijke dienst
Buddy Academie
Gemeenten

Bedrijven en Fondsen

Aanbod:

Aanbod:
 Innovatieve projecten
Structureel ter aanvulling of ondersteuning van de
dienst
Incidenteel om in te spelen op de actualiteit

 1 op 1 Versterking van kwetsbaren waarbij
een bepaalde hulp of zorgvraag centraal
staat.
Hier
wordt
een
(ervaren),
professioneel opgeleide buddy ingezet al
naar gelang dat nodig is om de
zelfredzaamheid te vergroten. Wij werken
hiervoor nauw samen met o.a. WMO-teams,
huisartsen, maatschappelijk werk etc.
 Schenken van tijd en aandacht aan
kwetsbaren door fysiek, 1 op 1 contact met
een buddy. Uitgangspunt is een behoefte om
een bepaalde, tijdelijke, activiteit te
ondernemen met een (flexibele) buddy.
Voorbeelden zijn: het overbruggen van de
zomerperiode,
het
organiseren
van
ontmoetingen met mensen uit de buurt, om
participatie
te
bevorderen
in
de
maatschappij.
 wijkgerichte activiteiten voor kwetsbaren,
onder begeleiding van bijvoorbeeld de
“buddy brigade”, om kwetsbare burgers,
incidenteel, te verbinden aan kleinschalige
initiatieven, om nieuwe mensen te
ontmoeten.

Voorbeelden van samenwerking met bedrijven:
o Project Buddy voor Bikkels
o Samenwerking tijdens Week tegen de
Eenzaamheid: inzet Buddy Bus
o Trainen van medewerkers bij de Buddy
Academie: #buddyinbedrijf
o Beschikbaar stellen van kantoorruimte voor onze
fysieke training
o Organisatie
van
seminars
rondom
maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld
Dementie.
o Ontwikkelen van E-Learning modules voor de
Buddy Academie, rondom actuele thema’s met
kennis of door middel van cofinanciering.

Organisatie
o 2022: 12-14 Fte’s en deels flexibele schil

Organisatie
o 2022: ½ Fte en flexibele inzet

Financiering
o 2022: baten 890.000: structurele subsidie
gemeenten. Additioneel: incidentele subsidie
25.000.
Doel: ondersteuning van 1000 kwetsbaren, waarvan
minimaal 50% door middel van 1 op 1 contact met een
buddy. Organisatie van diverse activiteiten op wijkniveau

Financiering
o 2022: baten 35.000: fondsen 25.000, bedrijven
10.000.

Meten in 2022: CRM-systeem en SDG’s

Meten in 2022: SDG’s!

Doel: Ontwikkeling twee nieuwe innovatieve concepten.
Lancering 1 nieuw project, 5 bedrijven en 500 werknemers
nemen deel aan de Buddy Academie. Twee nieuwe ELearning modules worden ontwikkeld met cofinanciering
van bedrijven en fondsen.
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Doelgroep(en) maatschappelijke dienst gemeenten
Kwetsbaren vanaf 18 jaar (*), die bijvoorbeeld kampen met:
o Eenzaamheidsproblematiek,
o Beginnende dementie (waarbij wij ook de mantelzorger ondersteunen)
o Chronische ziekte
(*) afhankelijk van de vraag gemeente waar we actief zijn.
Middel om doelgroep te bedienen:
Buddy’s vanaf 18 jaar voor het bieden van:
o Tijd: flexibele inzet
o Aandacht: inzet 1-3 maanden
o Versterking: meer dan 3 maanden
Samenwerkingspartners:
o Gemeenten
o Formele zorg zoals WMO-teams, Welzijn en diverse partners in de wijk
o Netwerkpartners zoals platvorm Zorgvrijwilligers etc.
o Fondsen
o Bedrijven
Buddy Netwerk draagt bij aan voorkomen van verder verlies van regie en zelfredzaamheid, zodat er minder een
beroep wordt gedaan op zwaardere en duurdere formele zorg.

Samenwerkingen
1. Gemeenten
Gemeenten zijn onze opdrachtgever voor het bieden van onze maatschappelijke dienst. Wij zijn actief in: Den
Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zoetermeer. Wij ontvangen
jaarlijks een (structurele) subsidie voor het aanbieden van onze dienst, het faciliteren van 1 op 1 contact en de
organisatie van diverse activiteiten. Wij nemen deel aan diverse netwerk overleggen, met informele en formele
zorgpartners en gemeenten. Het doel is om elkaar te versterken, kennis te delen en om de doorverwijzing van
cliënten zo snel mogelijk en correct te laten verlopen. Met een klein team besteden wij tijd en aandacht, aan de
totstandkoming van betekenisvol contact tussen buddy en iemand die dat op dat moment hard nodig heeft.
Samen met gemeenten, verbeteren wij onze dienst en waar nodig breiden wij onze dienst verlening uit, o.a.
met nieuwe doelgroepen. Naast structurele subsidie ontvangen wij, als er een bepaalde (tijdelijke) behoefte is,
ook soms een incidentele subsidie. Als kleine en wendbare organisatie kunnen wij snel, en innovatief inspelen
op de actualiteit.
Wij werken voor onze maatschappelijke dienst o.a. samen met:
HWW Zorg, Servicepunt XL, Humanitas, Humanitas Home Start, de Zonnebloem, Reakt vriendendienst, Stichting
Vrijwillige Thuishulp VTV, Handicap.nl, Begeleiden en rijden, Ouderenconsulent, Luisterlijn, Humanitas Leiden,
Voorschotenvoorelkaar, Stek voor stad en kerk, Terminale zorg door vrijwilligers, Mara, Mentroschap Haag en
Rijn, Straat Consultaat, Vitalis, Best Buddies, WZH, Kompassie, Sensoor, Florece, Burenhulp, Schuldhulpmaatje,
, Project Vivaldi, MEE, Nanny for Granny, Whistler’s Moeder, Open je Hart.
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Doelstelling Gemeenten 2022
Kwantitatieve
Doelstelling
Den Haag
Delft
Leidschendam/
Voorburg
Pijnacker/
Nootdorp
Rijswijk
Westland
Zoetermeer
Totaal
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzet Buddy 3 Inzet Buddy -/- Inzet
maanden
of 3 maanden
flexibele/incidentele
langer
Buddy
400-450
100 - 200
50 – 100
25-30
35-40

Activiteit x deelname
aantal kwetsbaren
8 x 25
1 x 25
1 x 25

10
30-40
45-50
25-30
650

100

50

1 x 25
1 x 25
1 x 25
325

Ondersteuning van meer dan 1000 kwetsbare inwoners in zeven bestaande gemeenten
Organisatie van 8 activiteiten op wijkniveau in Den Haag voor minimaal 200 kwetsbare inwoners
Organisatie van 5 activiteiten, in omliggende gemeenten voor minimaal 125 kwetsbaren. Dit kan
bijvoorbeeld een workshop zijn rondom een bepaald thema, of in Westland een zomer activiteit rondom
het thema Eenzaamheid.
Dienstverlening aan het aantal gemeenten blijft gelijk
Inspanning versus resultaat moet evenredig zijn: streven is minimaal 30 koppelingen per gemeente.
Ruimere dienstverlening wat betreft diversificatie
Het resultaat van onze activiteiten zijn meetbaar via ons CRM systeem Hello’s.
Jaarlijks meten wij de waarde en impact van onze activiteiten via MAEX Den Haag
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Kwalitatieve doelstelling
Wat we doen, doen we goed met tijd en aandacht. Ieder mens is uniek, elke behoefte of hulpvraag is anders.
Elke koppeling tussen een Buddy en een kwetsbaar iemand is maatwerk. Soms gaat het makkelijk en snel, soms
duurt het langer voordat wij iemand de juiste ondersteuning kunnen aanbieden. Elke casus is uniek, waar er
met zorg en nauwkeurigheid wordt gekeken naar de persoonlijke situatie. Een buddy wordt zorgvuldig
gematched om een duurzaam contact te faciliteren.
Effect van een buddy:
• Vergroten van vitaliteit van de cliënt die zelf niet naar buiten kan/durft (korte termijn)
• Vergroten van mentale vitaliteit: meetellen, contact met anderen, meetellen in de maatschappij,
opbouwen vertrouwensband met buddy, geaccepteerd voelen.
• Vergroten van zelfvertrouwen om zelf activiteiten op te pakken, waarmee participatie en de
zelfredzaamheid vergroot wordt van de cliënt. (lange termijn).
Samen met mijn buddy onderneem ik laagdrempelige activiteiten. Wij gaan samen naar een buurthuis of
bibliotheek, museum, restaurant en ontdekken wat mogelijk is.

Elke casus is uniek, waar er met zorg en nauwkeurigheid wordt gekeken naar de persoonlijke situatie van een
kwetsbaar persoon. Een buddy wordt zorgvuldig gematched om een duurzaam en betekenisvol contact te
faciliteren.

2. Bedrijven en fondsen
Steeds meer bedrijven hebben oog voor de samenleving en willen maatschappelijke thema’s agenderen en
aanpakken (MVO). Buddy Netwerk heeft, naast een groot netwerk diverse ingangen, binnen het sociale domein.
Wij geloven in het bundelen van krachten, om, met inzet van kennis, mensen en middelen, samen te bouwen
aan een sociale samenleving.
Naast het aanbieden van de maatschappelijk dienst aan gemeenten, ontwikkelt Buddy Netwerk ter aanvulling
of ondersteuning, als daar vraag naar is, diverse innovatieve projecten met het bedrijfsleven. Buddy Netwerk wil
de komende jaren samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren. Dit kan bijvoorbeeld door samen
maatschappelijke thema’ s aan te pakken en in te spelen op de actualiteit. Hieruit worden, in co-creatie
concepten en projecten ontwikkeld en uitgerold. Inzet van medewerkers als (tijdelijke) buddy kan daarbij een
middel zijn, om impact te maken in de samenleving. Samen kunnen wij wendbaar innoveren binnen het sociale
domein.
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Innovatieve projecten zijn:
o
o

Structureel ter aanvulling, of ondersteuning van de maatschappelijke dienst
Incidenteel en spelen in op de actualiteit (urgente behoefte/vraag vanuit maatschappij)

Voorbeelden 2021
o
o
o
o
o
o

Samenwerking tijdens Week tegen de Eenzaamheid: inzet Buddy Bus
Trainen van medewerkers bij de Buddy Academie: #buddyinbedrijf
Beschikbaar stellen van kantoorruimte voor onze fysieke training
Organisatie van seminars rondom maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld Dementie.
Ontwikkelen van E-Learning modules voor de Buddy Academie, rondom actuele thema’s met kennis of
door middel van cofinanciering.
Activiteiten georganiseerd i.s.m. Van Heugten Tours, Residentie Orkest, Valstar, Nelissen Makelaardij,
Voedselbank Haaglanden en diverse partners.

Voordeel van samenwerking met bedrijven en fondsen
-

Mogelijkheid tot sneller inspelen, op actualiteit en maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid,
diversiteit en inclusie etc.
Aanwenden van nieuwe financieringsbronnen, naast publiek geld
Wendbaarheid, naast onze maatschappelijke dienst voor gemeenten
Uitwisselen van expertise om die in te zetten voor innovatie
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Voorbeeldprojecten
-

Samenwerking Haagse Hogeschool Verpleegkunde
Samen Vitaal
Buddy Building (pilot in 2021)
Studenten peer to peer project Delft (in concept)
1st Haagsche Buddy Bal in 2022

Samenwerkingspartners
Bedrijven
o Multi Nationals in Den Haag en omstreken
o MKB
o Community tegen Eenzaamheid
Fondsen
o Fonds 1818
o Oranje Fonds
o Diversen

Doelgroep projecten o.a.:
o Buddy’s vanaf 18 jaar
o Medewerkers van bedrijven
o Studenten van de Haagse Hogeschool
o Jongeren
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Ambitie 2022 – 2023 Bedrijven en Fondsen
•
•
•
•
•
•

Wij ontwikkelen twee nieuwe concepten ter aanvulling of ondersteuning van onze maatschappelijke
dienst
In 2022 rollen wij, in co-creatie met het bedrijfsleven 1 nieuw project uit
Wij initiëren in 2022/2023, in samenwerking met diverse gemeentes, 3 nieuw projecten, mogelijk in
samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven.
In 2022 organiseren wij 3 mini workshops voor bedrijven met gastsprekers
In 2022 organiseren wij het 1st Haagse Buddy Bal om ten minste € 50.000,- te werven om o.a. de
onkosten van onze Buddy’s te kunnen blijven financieren.
In 2022 onderzoeken wij de oprichting van de “Buddy Bende” voor bedrijven. Een consistente poule
van ondernemers en bedrijven die in co-creatie met Buddy Netwerk samenwerken.

‘’Door wekelijks twee uur te wandelen met mijn buddy, ben ik het afgelopen jaar 65 kilo afgevallen. Ik ben enorm
dankbaar dat mijn buddy er is om mij hierin te stimuleren en we het ook allebei leuk vinden om erop uit te gaan!’’

Innovatieve buddyzorg
Samen met gemeenten en lokale partners, ontwikkelen wij, als daar behoefte aan is, nieuwe vormen van
buddyzorg die aansluiten bij de behoeften van kwetsbare burgers. Dit kan zijn op thema, zoals bijvoorbeeld
rondom gezonde leefstijl en positieve gezondheid, of in de vorm van een flexibel aanbod van buddy’s. Wij spelen
continue in op de actualiteit en grijpen, samen met gemeenten en partners, kansen aan. Wij zijn wendbaar in
al onze activiteiten met een relatief klein team.
Tijdens het traject tussen buddy en cliënt biedt Buddy Netwerk de mogelijkheid om technologische
hulpmiddelen te gebruiken in het contact. In 2020 zijn we gestart met een pilot om beeldbellen en het gebruik
van een Seniorentablet te introduceren bij de cliënten. Er is inmiddels een samenwerking gestart tussen Buddy
Netwerk en Seniorentab, een lokale ondernemer in Moerwijk. Er wordt middels whatsapp / facebook /
videobellen, meer contact onderhouden met hun naasten. Ook wordt de (leef)wereld vergroot door diverse
spelletjes te spelen, muziek op te zoeken en het nieuws te lezen. Deze activiteiten dragen bij aan een vitale
mentale gezondheid van de cliënt. Een buddy is de aangewezen persoon om de cliënt digitaal vaardig te maken.
Er wordt op laagdrempelige en vertrouwde wijze kennis
gemaakt met technologische hulpmiddelen. Op deze manier is
het gebruik van een tablet een technologische, additionele
vorm van contact. In 2022 onderzoeken wij hoe wij VR in
kunnen zetten bij mensen met beginnende dementie.
*uit onderzoek is gebleken dat muziek een positieve uitwerking
heeft op cliënten met (beginnende) dementie: een tablet kan het
middel zijn om een scala van muziek te (her)ontdekken via
applicaties als YouTube en Spotify.
*doordat een buddy de cliënt digitaal vaardig maakt, draagt dit
bij aan de kennis van een cliënt en kunnen er in de toekomst ook
op laagdrempelige wijze e-health oplossingen geïntroduceerd
worden. De cliënt is bekend met een tablet en zelfstandig
digitaal vaardig.
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Innovatieve projecten
Sinds 2016 werken wij nauw samen met de Haagse Hogeschool. Sinds die tijd zijn er meer dan 300 studenten
verpleegkunde opgeleid en ingezet bij kwetsbare cliënten. Van de eerste lichting uit 2016 zijn nu al een groot
aantal oud studenten actief in de zorg. Naast de opleiding verpleegkunde werken wij ook samen met de
opleiding Voeding en Diëtetiek waarmee wij in 2020 een innovatief project hebben uitgerold. In 2021 werken
wij samen met de opleiding HRM om een nieuw project, Buddy Building, verder te ontwikkelen en
implementeren. De samenwerking met beide opleidingen wordt voortgezet in 2022.
‘’Mijn buddy schap bij Buddy Netwerk heeft mij veel gebracht: een onverwachte vriendschap, verbreden van mijn
perspectief én het menselijke, sociaal aspect wat bij mijn opleiding Verpleegkunde komt kijken. Ik heb enorm veel
geleerd en genoten van het contact met mijn maatje.’’

“Wendbaar innoveren”
Activatie Stichting Vrienden van Buddy Netwerk
Eind 2021, activeren wij Stichting Vrienden van Buddy Netwerk. Deze Stichting is in 1999 in het leven is
geroepen:
1. ter ondersteuning van activiteiten en projecten van Buddy Netwerk.
2. als mogelijke voorziening voor Stichting Buddy Netwerk mocht dat nodig zijn.
Tot op heden is het een “slapende” Stichting geweest. Het activeren van Stichting Vrienden biedt ons de
mogelijkheid om onze ambitie, om continue wendbaar te zijn en in te spelen op ontwikkelingen in de
maatschappij, waar te maken.

Kansen activatie van Stichting Vrienden:
-

Inspelen op actualiteit met diverse incidentele projecten
Aanwenden van nieuwe financieringsbronnen: ook particuliere fondsenwerving
Actiever werven bij bedrijven en fondsen
Actief donateurs te werven: “word vriend van Buddy Netwerk”
Oprichten Buddy Bende voor bedrijven
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Buddy Academie
Expertisecentrum vrijwilligers
In 2020 is het fundament gelegd voor de Buddy Academie: een online leerplatform waar kennis wordt gedeeld,
tools worden aangereikt en verdieping op thema’s wordt gefaciliteerd. De expertise die wij de afgelopen 30 jaar
hebben opgebouwd komt hier samen. Binnen een veilige en besloten omgeving worden er E-Learning modules
aangeboden waar actuele thema’s worden belicht, vrijwilligers werk in het algemeen wordt uitgelegd en
Buddy’s die aan de slag gaan, zo goed mogelijk voorbereid en begeleid worden om direct te starten.
De Buddy Academie heeft, naast het werven en trainen van nieuwe Buddy’s ook als doel:
-

Aantrekken van nieuwe doelgroepen: studenten, mensen met een migratie achtergrond, medewerkers
bedrijven etc.
Inspelen op actuele thema’s zoals eenzaamheid, diversiteit etc.
Buddy Bibliotheek met relevante en actuele kennis

-

Gemeenten

Bedrijven #buddyinbedrijf

 Werven van nieuwe buddy’s
 Online trainen van nieuwe buddy’s
 Bijscholing bestaande buddy’s







Ontwikkeling nieuwe (lokale) E-Learning modules
Inrichten chat-functie voor Buddy’s
Fysiek trainen van buddy’s
Verdieping en versterking
Bijscholing trainers Buddy Netwerk
Voldoen aan Keurmerk Goed Geregeld

- acquisitie bij bedrijven
- werven van medewerkers
- trainen van medewerkers
- inzetten van nieuwe buddy’s
- initiëren maatschappelijke projecten

Doelstelling
10 bedrijven maken kennis met de academie
500 werknemers doorlopen de academie
Wij ontwikkelen het concept MKBuddy
2 E-Learning modules worden ontwikkeld in
samenwerking met een bedrijf.
500 studenten o.a. van de Haagse Hogeschool
maken kennis met de Academie

Doelstelling
De Buddy Academie staat als een huis en wordt
Ingezet bij de werving van nieuwe Buddy’s
De Buddy Academie wordt gefinancierd met privaat geld
200 nieuwe buddy’s per jaar doorlopen de Academie
100 bestaande buddy’s doorlopen de Academie
Wij organiseren 20 fysieke trainingen per jaar
200 buddy’s worden per jaar fysiek getraind
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Samenwerking bedrijven
Bedrijven kunnen medewerkers trainen via de Buddy Academie zodat zij kennis maken met vrijwilligerswerk en
hoe zij kunnen bijdragen aan een sociale samenleving. Dit past binnen het MVO-beleid van veel bedrijven. De
training wordt afgestemd op de wensen en behoeftes van het bedrijf waarmee wij samenwerken. Buddy
Netwerk heeft 30 jaar kennis en expertise op het gebied van het opleiden van een professionele vrijwilliger.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGKZEFZ0I8g

Communicatie
Algemeen
De zichtbaarheid in de openbare ruimte is groot in Den Haag en omliggende gemeenten. De driehoeksborden
zijn van onschatbare waarde voor het werven van nieuwe buddy’s. In onze communicatie uitingen houden wij
rekening met inclusie en diversiteit. Door de inzet van nieuwe media merken wij dat we een nieuwe (jongere)
doelgroep bereiken. Ondanks een onzekere periode van Corona spelen wij direct in met creatieve oplossingen
wat contact faciliteert.
In onze communicatie richten wij ons op:
1.
2.
3.
4.
5.

Vrijwilligers
Cliënten
Gemeenten
Partners
Bedrijven en fondsen

Ad 1. Vrijwilligers: communicatiestrategie: boeien, binden en behouden.

Vrijwilligers zijn voor Buddy Netwerk van onschatbare waarde. De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van
vroeger. Veel mensen geven nu de voorkeur aan kortdurend en projectmatig vrijwilligerswerk en zijn niet
verbonden aan één organisatie. Het is belangrijk dat wij ons goed profileren en laten zien wat wij doen. Zo
kunnen wij vrijwilligers binden, boeien en behouden.
Onze persoonlijke aanpak, de Buddy Academie en goede begeleiding zorgen voor betrokkenheid tussen de
organisatie en buddy’s.
Betrokkenheid en waardering uit zich door: een bloemetje, kaarten, eindejaar attentie, vrijwilligersdiner, een
beeldje bij vijf jaar vrijwilliger, en het voordragen van buddy’s die tien jaar actief zijn voor een uitreiking van de
Haagse Stadsspeld door het college van B&W van de Gemeente Den Haag. Elk kwartaal sturen wij een
nieuwsbrief naar onze vrijwilligers waarmee buddy’s geïnformeerd worden over zowel interne als externe zaken
die spelen rondom de organisatie.
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Voor het werven van buddy’s zetten wij de volgende middelen in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consistente campagne met borden in de stad
Wervingskaarten op meer dan 100 locaties.
Website
Social Media
Lokale media
Activatie op wijkniveau: zoals de Buddy Bus en mobiele abri, Buddy
Brood Tour, Kerstbomen Tour.
Storytelling
Ambassadeurs Jan Slagter en Davy Eduard King
Vacature banken zoals Den Haag Doet, Oranje Fonds, Divers Den Haag,
Delft voor Elkaar en Rijswijk
Doet en LVvoorElkaar

Cliënten
Cliënten worden voornamelijk geworven via verwijzers, huisartsen en familie. Er is een flyer specifiek voor
verwijzers die actief wordt verspreid binnen alle gemeenten waar wij actief zijn. Daarnaast is er op regelmatige
basis contact tussen coördinatoren en verwijzers om zo te zorgen dat men weet dat wij er zijn en welke cliënten
zich kunnen aanmelden. Ook berichtgeving in lokale media zorgt dat cliënten en verwijzers Buddy Netwerk
weten te vinden.
Doelgroepen
Gemeenten
Beleidsmedewerker,
raadsleden,
stadsdeeldirecteuren.
Hogescholen
Partners informele zorg
Buddy: nieuw, bestaand
Kwetsbare burgers
Platform Zorgvrijwilligers

Bedrijven/Fondsen
wethouder, Bedrijven: CEO, HR Manager, MVO Manager,
PR/communicatie
Fondsen Fonds 1818, Oranje Fonds etc
Hogescholen
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Meten is weten – CRM systeem Hello’s
Buddy Netwerk werkt sinds 2018 met een nieuw CRM systeem welke voldoet aan de AVG wetgeving en ieder
jaar wordt getoetst. Binnen dit systeem vindt de registratie plaats vanaf het moment van aanmelding tot
afsluiten van een contact van een cliënt en/of een vrijwilliger. Aanmelding, intakegesprek, trainingen,
formulieren van overeenkomsten, VOG, evaluaties, overige contactmomenten. Binnen het systeem wordt de
koppeling geregistreerd d.m.v. een koppelingsfunctionaliteit waarin vastgelegd wordt wie er aan elkaar
gekoppeld wordt, om welke doelgroep het gaat, hoe vaak ze elkaar zien, wie de koppeling gemaakt heeft. Door
dit CRM systeem kan altijd informatie worden ingezien op een persoonlijk, team of organisatie dashboard
waardoor er een duidelijk overzicht is hoe de dienstverlening binnen de organisatie geregeld is.
Het CRM systeem biedt ons de mogelijkheid om gericht te segmenteren op zowel buddy als cliënt niveau.

MAEX
Via de MAEX meten wij elk jaar onze maatschappelijke bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals
(SDG’s).
Wij dragen momenteel bij aan vier SDG’s:
• SDG 3: goede gezondheid en welzijn: bijvoorbeeld het verzorgen van sociale contacten gericht op het
voorkomen van eenzaamheid
• SDG 4: kwaliteitsonderwijs: toegang tot het bieden van kennis.
• SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen: organisatie van buurtevenementen
• SDG 17: partnerships om doelstellingen te bereiken: kennis delen met partnerorganisaties en
samenwerkingen.
Onze indicatieve impact waarde in 2020 was € 1.860.000, -. Op termijn wil Buddy Netwerk bijdragen aan
meerdere SDG’s met als achterliggende drijfveer: met diverse initiatieven sociale impact maken in de
maatschappij.
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Bijlage 1.
Tijdslijn 2022 - 2025
Maatschappelijke dienst gemeenten
Algemeen
1 op 1 versterking Buddy’s kwetsbaren in zeven Gemeenten
Uitrol diverse wijkgerichte activiteiten Gemeenten
Actief burgerschap stimuleren onder jongeren
Communicatie
Bestendigen Beeldbellen
Pilot Buddy Netwerk App
Doorontwikkeling Buddy Academie
Organisatie
Flexibilisering vrijwilligers en personeel
Diversificatie dienstverlening
Inzet (betaalde) kennis en expertise
Uitrol diverse wijkgerichte activiteiten
Budget
Uitrol en financiering incidentele projecten gemeenten
Onderzoek betaalde diensten
Maatschappelijke dienst Bedrijven en Fondsen
Algemeen
Intensivering samenwerking met partners
Activatie Vrienden van Buddy Netwerk
Communicatie
Positionering als maatschappelijke partner
Inzet nieuwe communicatie middelen
Organisatie
Oprichting “Buddy Bende” voor Bedrijven
Organisatie Haagsche Buddy Bal
Uitrol Buddy in Bedrijf
Budget
Cofinanciering intensiveren met bedrijfsleven en fondsen
Activatie particuliere fondsen werving
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