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Buddy Netwerk

Buddy Netwerk levert sinds 
1988 op diverse manieren, 
een maatschappelijke dienst 
aan de samenleving. We 
werken nauw samen met 
diverse partijen om kennis 
te vergaren en te delen. We 
hebben jarenlange expertise 
rondom thema’s zoals Een-
zaamheid, Dementie, Man-
telzorg en wat de impact 
is op mensen die chronisch 
ziek zijn. Buddy Netwerk zet 
een Buddy in om de meest 
kwetsbaren in de samenlev-
ing te ondersteunen en een 
stapje verder te helpen. De 
aanmeldingen van cliënten 
blijft onverminderd groot. De 
uitdaging om goede vrijwil-
ligers te werven is intensief.

Verleden
Stichting Buddy Netwerk is een 
professionele vrijwilligersorgani-
satie, met bijna 35 jaar ervaring 
in het voorliggende veld van 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’ met als doel: het bieden 
van een luisterend oor en om ze 
een stapje vooruit te helpen. Dit 
doen wij door de inzet van  pro-
fessioneel opgeleide Buddy’s. 

Heden
Wij zijn actief in het “voorlig-
gende” 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 chro-
nisch zieken. In een tijd van indi-
vidualisering, polarisatie en een 
oprukkende prestatie en perfec-
tie maatschappij, is betekenisvol 
contact essentieel. Onze ervar-
ing en innovatieve slagkracht 
bieden de mogelijkheid, om met 
een klein team, continue in te 
spelen op trends en ontwikke-
lingen in de maatschappij. Alle 
Buddy’s worden professioneel 
opgeleid bij de Buddy Academie 
en worden gekoppeld aan  een 
eigen coördinator. Er vinden 
maandelijks fysieke trainingen 
plaats Ook organiseren wij 
intervisies, Buddy borrels, waar 
Buddy’s bij elkaar komen om 
verhalen en ervaringen 
uit te wisselen. Jaarlijks 
organiseren wij het 
vrijwilligersdiner.

Toekomst
Steeds vaker willen vrijwilligers 
zich voor een kortere periode 
binden aan een organisatie. Dat 
geldt niet alleen voor jongeren 
maar ook voor ouderen die, na 
hun werkende leven, nog ac-
tief zijn. Buddy Netwerk speelt 
hier op in om naast de 1 op 1 
ondersteuning van een jaar, ook 
in te spelen op flexibel vrijwil-
ligers werk. Het mes snijdt hier 
aan beide kanen, zowel bij de 
behoefte van de cliënt als bij de 
Buddy. Dit betekent wel dat de 
werkwijze in sommige gevallen 
aangepast moet worden.

“  Wij vergroten 
de wereld van 

anderen  “
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   Missie
 Buddy Netwerk faciliteert betekenisvol contact in de maatschappij.

 Visie
 Buddy Netwerk activeert de samenleving, om de meest kwetsbaren, door middel van betek-

enisvol contact, te ondersteunen wanneer zij dat nodig hebben.

Kernwaarden:

Buddy Netwerk

Betrouwbaar
Wij houden elkaar scherp door continue te toet-
sen, of alle facetten van ons werk voldoen aan 
diverse kwaliteit criteria, zowel intern als extern.

• Ervaring
• Netwerk
• Professioneel
• Kwaliteit

Betrokken
Wij staan in verbinding met elkaar, organisaties, 
bedrijven en particulieren om snel in te spelen 
op actuele thema’s en ontwikkelingen in de 
maatschappij. 

• Verbinding
• Sociaal
• Impact
• Diversiteit

Bevlogen
Wij zijn energiek, positief en gedreven, om voor 
elke situatie de meest passende oplossing te 
vinden.

• Innovatie
• Beweging
• Ondernemen
• Passie 

Betekenisvol
Buddy Netwerk faciliteert betekenisvol contact in 
de maatschappij, om de meest kwetsbaren in de 
maatschappij te ondersteunen.

• Tijd en Aandacht
• Menselijke maat
• Contact
• Waardevol
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Doelgroep

Buddy Netwerk richt zich met name op:

• Kwetsbare mensen (cliënten) met een ernstige of levens bedreigende ziekte

• Kinderen met een ernstige of levens bedreigende ziekte

• Mensen met gevoelens van eenzaamheid die niet of nauwelijks deel kunnen nemen aan 
groepsactiviteiten.

• Mensen met beginnende dementie

• Mantelzorgers

Wij richten op drie pijlers hoe wij cliënten  het beste een stapje vooruit kunnen helpen:

• Sociaal

*  Vergroten van zelfvertrou-
wen om zelf activiteiten op 
te pakken, met name op 
wijkniveau 

*  vergroten van het (lokale) 
netwerk

*  stimuleren om zelf vrijwil-
ligers werk te gaan doen

• Fysiek

* bevorderen van vitaliteit en 
mobiliteit, met name van 
clienten die niet naar buiten 
kunnen of alleen durven.

• Mentaal

* doorbreken van sociaal 
isolement

* bevorderen van zel-
fredzaamheid en eigen 
regie

* meetellen, geaccepteerd 
voelen
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De Buddy

Profiel

Wat we doen, doen we goed met tijd en aandacht. 
Ieder mens is uniek, iedere hulpvraag of behoefte 
is anders. De ondersteuning van een kwetsbaar 
iemand is maatwerk. Elke casus is uniek, waar 
er met zorg en nauwkeurigheid wordt gekeken 
naar de persoonlijke situatie. Elke Buddy wordt 
zorgvuldig gematched om betekenisvol contact 
te faciliteren.

Afhankelijk van de (zwaarte) van de hulpvraag of 
behoefte van de doelgroep bepalen hoe wij de 
Buddy het beste kunnen inzetten.

Jong, oud, rijk of arm, wel of geen multiculturele 
achtergrond; onze Buddy’s zijn een afspiegeling 

van de maatschappij. Wij zijn goed zichtbaar op 
wijkniveau en activeren mensen 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 al jaren mensen met elkaar en 
versterkt hiermee de kracht in de samenleving.
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De Buddy

De waarde van een Buddy is onmetelijk groot. Een Buddy creëert mogelijkheden, ondersteunt, luistert 
en is er écht voor de ander. Op diverse punten worden cliënten ondersteund: elke hulpvraag en situ-
atie is anders en verschilt. Buddy Netwerk kijkt- en matched met menselijke maat voor de beste kop-
peling tussen Buddy en cliënt. Onze cliënten variëren in de leeftijd van 5 jaar t/m 99 jaar en hebben 
allen een unieke, persoonlijke situatie en hulpvraag.

Een Buddy is onderdeel van Buddy Netwerk. Buddy’s vormen samen een netwerk van vrijwillige inzet 
die zich dag in dag uit, belangeloos inzet ten behoeve van de meest kwetsbaren in de maatschappij. 
Of je nu eenzaam bent, chronische ziek, beginnende dementie hebt of een overbelaste mantelzorger 
bent, samen zijn wij er voor de ander.

Een Buddy vergroot iemand zijn/haar:
• Zelfredzaamheid
• Sociaal netwerk
• Mobiliteit
• Leefwereld

Een Buddy vermindert:
• Gevoelens van eenzaamheid
• Gevoelens van zomberheid
• Overbelasting mantelzorger
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Ondersteuning kwetsbare inwoners

Zorg vrijwilliger

• Buddy 6 -12 maanden
Ondersteuning van kwetsbaren door fysiek, 1 op 1 contact met een buddy, 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. Buddy’s worden 1x per week of om de 
week, voor maximaal een jaar ingezet. Zij zijn, zijn een essentiële schakel om samen te bouwen aan 
een sociale samenleving. Wij werken hiervoor nauw samen met diverse organisatie en o.a. WMO-
teams, casemanagers, huisartsen, maatschappelijk werk etc. 

Flex Buddy

• 3 - 6 maanden
Schenken van tijd en aandacht aan kwetsbaren door fysiek, 1 op 1 contact met een Buddy. Uitgang-
spunt is een behoefte om een bepaalde, tijdelijke, activiteit te ondernemen met een (flex) buddy. De 
Buddy komt 1x per week bij de client. Voorbeelden zijn: het overbruggen van de zomerperiode, hulp bij 
revalidatie, 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.

• Incidenteel
Buddy’s worden ingezet bij:

 » incidentele projecten of cliënten die zich eenmalig aandienen.
 » projecten die wij zelf, in co-creatie, organiseren met diverse partners. 

Zorgvrijwilliger

1 op 1 versterking
6-12 maanden

Flex Buddy

Tijd en aandacht
3-6 maanden

Incidenteel

Buddy 
Brigade

Buddy 
Bende
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Activiteiten

Naast de inzet van Buddy’s voor 1 op 1 contact bij kwetsbare mensen, organiseren wij, in samenwerk-
ing met diverse partijen activiteiten, om zowel Buddy als cliënt te activeren. Voorbeelden daarvan zijn: 

Buddy: Buddy Borrel, jaarlijks vrijwilligers diner, diverse activiteiten in samenwerking met partners, 
markten.
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Activiteiten

Client: Diverse uitstapjes in de Wijk, Week tegen de Eenzaamheid, Zeenioren Dag, mini concerten 
Symphony 2030 Residentie Orkest, Bezoek wedstrijd ADO vrouwen.
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Deskundigheidsbevordering: Buddy Academie

Expertisecentrum voor 
vrijwilligers
Buddy Netwerk heeft sinds 2020 haar 
eigen Academie: een online leerplat-
form waar kennis wordt gedeeld, tools 
worden aangereikt en verdieping op 
thema’s wordt gefaciliteerd. De ex-
pertise die wij de afgelopen 30 jaar 
hebben opgebouwd komt hier samen. 
Binnen een veilige en besloten omgev-
ing worden E-Learning modules aange-
boden 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. 
Per type Buddy wordt goed gekeken 
hoe de Buddy wordt opgeleid en wat 
daar precies voor nodig is om de kwal-
iteit te waarborgen. Hierbij houden wij 
rekening met aspecten zoals veiligheid 
en privacy van de cliënt.

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. Buddy Netwerk is 
alert op het signaleren, onderzoeken en vertalen van wensen en behoeften van onze vrijwilligers om 
volledige ondersteuning en begeleiding te bieden tijdens een Buddy/maatje traject. Daarnaast wijzen 
wij de vrijwilligers op de aanvullende trainingen van PEP Den Haag op de Den Haag Doet Vrijwil-
ligersacademie.  Naast een traject van een jaar worden vanaf 2023 meer 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. 
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Samenwerking

Voor de uitvoer van onze maatschappelijke dienst, ontwikkeling en implementatie van 
diverse innovatieve projecten werken wij samen met:

• Gemeenten
Buddy Netwerk ontvangt subsidie van zes gemeenten voor het uitrollen van onze maatschappelijke 
dienst. Wij werken samen met gemeenten waar wij minimaal 25 cliënten ondersteunen. Het onder-
houden van contact met gemeenten is arbeidsintensief, met name de subsidie cyclus van aanvraag, 
beschikking, rapportages etc. Daarnaast nemen wij deel aan diverse netwerk overleggen en subsidie 
tafels.

• Fondsen 

• Bedrijven & organisaties
De komende jaren wil Buddy Netwerk de samenwerking met (MVO) bedrijven intensiveren. Hier is een 
gerichte aanpak voor nodig. De bestaande merkkennis van Buddy Netwerk bij deze doelgroep is nog 
(te) laag. Goede communicatie draagt ertoe bij dat Buddy Netwerk zich onderscheidend positioneert 
binnen de Goede Doelen sector in Den Haag, met als resultaat dat bedrijven (en fondsen) ons ook 
zien als interessante partner op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

• Particulieren

Den Haag

500-600

Leidschendam
/Voorburg

35-40
Zoetermeer

25-30

Westland

45-50

Delft

25-30

Rijswijk

25-30
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Samenwerking

Innovatie en projecten
Samen met gemeenten en lokale partners, onderzoek-
en en ontwikkelen wij, als daar behoefte aan is, nieu-
we projecten die inspelen op de actualiteit en aansluit-
en bij de behoeften van kwetsbare burgers. Dit kan zijn 
op thema, zoals bijvoorbeeld rondom gezonde leefstijl 
en positieve gezondheid, of een nieuwe vorm van ( flex) 
Buddy’s. 

Buddy Netwerk richt zich op drie pijlers die centraal staan in 
de ondersteuning van een cliënt:

• Mentaal
• Sociaal
• Vitaal
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BUDDY NETWERK

HOUD(T) ELKAAR IN

BEELD

''Ik zie mevrouw

helemaal opfleuren. Eerst

zat ze dagen alleen in

haar stoel te wachten op

een schaars bezoekje. Nu

video belt ze via

whatsapp op de tablet

met mij en haar dochter.

Dit doet haar zoveel

goed!'' - een buddy

PILOT  2021

UITGAVE  20  TABLETS

BEGELEIDING

BEELDBUDDY

MONITOREN

RESULTATEN

DIVERSE  GEMEENTEN

''Mijn maatje heeft

afasie, door de

tablet te gebruiken

kunnen we op een

andere manier

communiceren, dit

vergroot écht zijn

wereld.'' - een buddy

sociale innovatie

essentieel contact

verbinden

eenzaamheid

gebruiksvriendelijk

beeldbellen

telefonische hulplijn

BUDDY BUILDING
JONGEREN

Betekenisvol contact

Diverse leefwerelden

verbinden

Energie

Jongeren

       

INLEIDING
 

Den Haag is een stad met vele gezichten en vele
voordeuren. Achter elke voordeur schuilt een ander, uniek
verhaal. Buddy Netwerk komt met een buddy achter die
voordeur en krijgt een inkijkje in iemands 'keuken'. 

Er speelt veel af achter die voordeur, wat vaak onzichtbaar
is- en blijft voor de buitenwereld.

Hoe kunnen wij jongeren activeren meer naar elkaar om te
kijken in een wijk/stad? Welke namen horen er bij
gezichten, wat speelt er en is er een bepaalde
behoefte/hulpvraag waar jongeren wellicht bij kunnen
helpen?

Buddy Netwerk en Stichting 2gather bundelen hun netwerk,
kennis en ervaring om samen met jongeren de stad een
stukje socialer te maken én hen maatschappelijke energie
mee te geven!

 

wat doet een jongere, naast school en
(sport)activiteiten om de buurt te leren
kennen en iets voor een ander te doen?

Is het voor iedereen wel zo eenvoudig om
nieuwe mensen te leren kennen? En is er
wellicht naast het eigen sociale (studenten)
leven nog meer? Hoe kunnen jongeren iets
terug doen voor de stad? Voor Den Haag?
Voor elkaar? Met elkaar? 

Naast gebruik van hoofd en inzet van
handen, doen wij nu beroep op het hart
van jongeren! 

Dat willen we bereiken met het project
Buddy Building. Samen impact maken in de
stad en iets doen voor een ander.

DE BUURT BUDDY

OGEN EN OREN VAN DE BUURT

SIGNALERENDE FUNCTIE

VERGROOT SOCIALE WIJK

COHESIE

LUISTEREND OOR

VERBINDENDE FACTOR

BUURT BUDDY =

DE BUURT BUDDY IS EEN ANKERPUNT IN DE WIJK VAN BETEKENISVOL CONTACT.

DE BUURT BUDDY SIGNALEERT, LUISTERT EN VERBIND MENSEN MET ELKAAR- OF

AAN BUDDY NETWERK OM IN BEPAALDE BEHOEFTEN TE VOORZIEN. 

DE BUURT BUDDY STIMULEERT EN ACTIVEERT DE WIJK OM IETS TE DOEN VOOR

ELKAAR. EEN HANDJE HELPEN, EEN LUISTEREND OOR, EEN ACTIVITEIT

ORGANISEREN: OP MICRO NIVEAU SAMEN IMPACT MAKEN IN DE WIJK.

WANT: BETER EEN GOEDE BUUR(T) BUDDY, DAN EEN VERRE VRIEND!

DE BUURT BUDDY HEEFT EEN

KOFFIEUURTJE VAN 10.00-12.00 OP

WOENSDAG EN  IS PER E-MAIL

BEREIKBAAR VOOR VRAGEN VIA

BUURTBUDDY@SEGBROEK.NL

CONTACT

BUDDY NETWERK

HOUD(T) ELKAAR IN

BEELD

''Ik zie mevrouw

helemaal opfleuren. Eerst

zat ze dagen alleen in

haar stoel te wachten op

een schaars bezoekje. Nu

video belt ze via

whatsapp op de tablet

met mij en haar dochter.

Dit doet haar zoveel

goed!'' - een buddy

PILOT  2021

UITGAVE  20  TABLETS

BEGELEIDING

BEELDBUDDY

MONITOREN

RESULTATEN

DIVERSE  GEMEENTEN

''Mijn maatje heeft

afasie, door de

tablet te gebruiken

kunnen we op een

andere manier

communiceren, dit

vergroot écht zijn

wereld.'' - een buddy

sociale innovatie

essentieel contact

verbinden

eenzaamheid

gebruiksvriendelijk

beeldbellen

telefonische hulplijn
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Samenwerking

Samenwerking Haagse Hogeschool
Wij werken al jaren nauw samen met de Haagse Hogeschool. Tot nu toe zijn er meer dan 350 stu-
denten verpleegkunde opgeleid en ingezet bij kwetsbare cliënten, de “’patiënt van de toekomst” Van 
de eerste lichting uit 2016 zijn een groot aantal oud studenten actief in de zorg. Naast de opleiding 
verpleegkunde werken wij ook samen met de opleiding Voeding en Diëtetiek en HRM in diverse pro-
jecten.

Buddy voor Bikkels
Met Buddy’s voor Bikkels ondersteunen we, door de inzet van getrainde vrijwilligers (buddy’s), kinderen 
(bikkels)  die chronisch of levensbedreigend ziek zijn tussen de 5 en 18 jaar. Buddy en bikkel hebben 
gedurende de periode van een jaar wekelijks of tweewekelijks contact met elkaar. De buddy kijkt 
samen met de bikkel - en de ouders - wat ze samen kunnen ondernemen en hoe het contact het 
kind kan versterken, bijvoorbeeld in zelfvertrouwen, dingen durven en contact maken met anderen. 
Activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn: een spelletje doen, tekenen, knutselen, koken, voetballen, samen 
naar de sportschool of een uitje ergens naar toe. De buddy laat de bikkel weer even écht kind zijn.

Het project Buddy’s voor Bikkels wordt volledig gefinancierd door bedrijven en fondsen. 
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Financiering

Onze maatschappelijke dienst, om de meest kwetsbaren in onze maatschappij te kunnen blijven 
ondersteunen, wordt grotendeels gefinancierd met publiek geld ofwel structurele subsidies. Voor in-
novatieve projecten, om in te spelen op actuele thema’s die spelen in de maatschappij, werken wij 
samen met diverse Fondsen, het bedrijfsleven en deels particulieren. 

Doelstelling 2023 – 2025
• Bestendiging van structurele subsidies door gemeenten. 
• Aanvraag incidentele (I) subsidies om snel in te spelen op actuele thema in de maatschappij.
• Uitwerken diverse nieuwe projecten in samenwerking met het bedrijfsleven 
• Langdurige samenwerking aangaan met (vermogens) fondsen 
• Activatie van particulieren rondom geoormerkte activiteiten 
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Communicatie

Algemeen

De zichtbaarheid van  Buddy Netwerk in de openbare ruimte is groot in Den Haag en omliggende ge-
meenten. De driehoek borden 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. Het totale communicatie budget is 
relatief laag waardoor wij continue op zoek gaan naar originele manieren om onze Stichting onder de 
aandacht te brengen bij onze doelgroep.

Communicatie doelgroepen

• Vrijwilligers (nieuwe en bestaande Buddy’s)
• Cliënten
• Gemeenten
• Partners
• Bedrijven en fondsen
• Particulieren
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De primaire communicatie strategie is gericht op het werven van nieuwe 
Buddy’s. De focus ligt op boeien, binden en behouden. Daarnaast zet 
Buddy Netwerk in op de ambassadeursstrategie en positioneringsstrate-
gie. 

Buddy Netwerk positioneert zich enerzijds als aantrekkelijke vrijwilligersor-
ganisatie waarbij de behoeften van Buddy’s en cliënten centraal staan. 
Anderzijds kiest Buddy Netwerk voor een positie als aantrekkelijke MVO 
partner naar het bedrijfsleven- en organisaties. 

Communicatie doelgroep

Vrijwilligers

Cliënten en famillie

Medewerkers

Verwijzers/zorginstanties

Donateurs

Media

Gemeenten

Fondsen

RvT/bestuur

Middelen

Digitale nieuwsbrief (per kwartaal) / sociale media / direct mail 
/ jaarlijks vrijwilligersdiner / intervisie en verdieping / Buddy 
Borrels / persoonlijk contact coördinator / jaarlijkse attentie en 
waardering.

Persoonlijk contact / kaarten, attenties feest-verjaardagen / 
telefonisch evaluatie / beeldbellen via tablet.

Wekelijks Teams vergadering (online) / whatsapp groep / reg-
ulier overleg / e-mail / telefoon / schrif telijk / jaarlijks teamuitje

Client flyer (digitaal en printversie) / telefoon / netwerkbijeen-
komsten / direct mail

Website / sociale media / persoonlijk contact

Persberichten / sociale media / website / lokale kranten / tele-
fonisch- en mailcontact.

E-mail / telefoon / website / rapportages / accountmanager

Website / rapportages / e-mail / sociale media

Persoonlijk contact / online Teams vergadering / heidesessies 
op locatie / e-mail / telefoon
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• Communicatieve samenwerking (gemeenten én partners)
Buddy Netwerk heeft een groot netwerk van diverse stakeholders. Gemeenten en partners worden 
via communicatie benaderd, op de hoogte gehouden en benaderd voor samenwerkingen, rapportag-
es en overleg.

• Stimuleren en faciliteren 
Stimuleren van de eigen kracht van inwoners en enthousiasmeren iets voor een ander te doen. Buddy 
Netwerk faciliteert betekenisvol contact, in al haar activiteiten, werk en maatwerk. 

• Persoonlijke communicatie (partners, bedrijven, fondsen)
De menselijke maat staat voorop bij Buddy Netwerk. Het team van Buddy Netwerk onderhoudt nau-
we en persoonlijke contacten met alle Buddy’s en cliënten. De koppels worden op menselijke maat 
gematched en begeleid. Betekenisvol contact speelt in alle vormen van communicatie de hoofdrol. 

• In beeld en verhaal (overal)
Storytelling is een groot kapitaal voor Buddy Netwerk. De kern van de organisatie ligt in het contact 
tussen een Buddy en cliënt. De verhalen, ervaringen en ontmoetingen zijn een bron van inspiratie om 
in te zetten als werving- en als impact resultaat naar diverse stakeholders. 

Buddy’s 
Er is een consistente en proactieve wervingscampagne gedurende het jaar actief. Buddy Netwerk 
werft continue nieuwe Buddy’s en cliënten om vraag en aanbod binnen de organisatie in balans te 
houden. Om nieuwe vrijwilligers te werven richten wij ons op diverse doelgroepen van de samenlev-
ing.  Bij de inzet van middelen staan diversiteit en inclusie hoog in het vaandel.

Cliënten
Cliënten worden veelal aangemeld door zichzelf, fam-
ilieleden of (zorg)verwijzers. De naamsbekendheid 
en dienstverlening van Buddy Netwerk is groot 
waardoor cliënten de weg naar de organisatie 
snel en eenvoudig vinden. Aanmelding vindt 
plaats via een formulier op de website of 
indien gewenst, telefonisch. Cliënten worden 
geworven via nauwe contacten met verwi-
jzers, huisartsen, maatschappelijke organ-
isaties en diverse partijen. Er is een cliënt 
flyer die op +- 100 locaties wordt verspreid. 
Stadsgenoten en inwoners hebben daar-
naast een signalerende functie. Regelmatig 
worden de meest kwetsbaren in de samen-
leving aangemeld als cliënt door een oplettende 
buurvrouw of vriend. Buddy Netwerk activeert- en 
motiveert hierin elke inwoner om iets te doen voor 
een ander.

Wervingsstrategie
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Trends en ontwikkelingen

De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van vroeger. Veel mensen geven nu de voorkeur aan ko-
rtdurend en projectmatig vrijwilligerswerk en zijn niet verbonden aan één organisatie. Het is belangrijk 
dat wij ons goed blijven profileren en laten zien wat wij doen. Zo kunnen wij vrijwilligers binden, boe-
ien en behouden. Buddy Netwerk zet met communicatie in op trends en ontwikkelingen. De communi-
catie zorgt voor verbinding, is inclusief, enthousiasmerend en dichtbij de kern van Buddy Netwerk.

Communicatie middelen algemeen

Driehoeksborden

Wervingskaarten 

Free Publicity

Activatie: incidentele guerilla acties

Vacature banken

Doorlopende campagne openbare ruimte

Verspreid +- 100 locaties Den Haag e.o.

Lokale media, evenementen, social media

Buddy Bus, Buddy Brood Tour, Kerstbomen Tour, 
Oliebollen Tour/Campagne.

Werving Buddy’s via platform Den Haag Doet, 
Oranje Fonds, Divers Den Haag, Delft voor Elkaar, 
Rijswijk Doet, Zoetermeer voor Elkaar, Westland voor 
Elkaar en Leidschendam-Voorburg voor Elkaar.
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CRM

CRM systeem Hello’s
Coördinatoren meten op vaste momenten tijdens een traject hoe 
het verloop gaat, welke (mogelijke) effecten er zichtbaar zijn en 
waar (extra) ondersteuning nodig is. Dit wordt bijgehouden in de 
persoonlijke dossiers van de cliënten en Buddy’s. Hello’s voldoet 
aan de AVG wetgeving en wordt ieder jaar getoetst. Registratie 
vindt 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, voortgang, evaluaties, 
overige contactmomenten. Alle documentatie wordt opgenomen in persoonlijke dossiers binnen Hel-
lo’s van Buddy’s en cliënten. 
Matches worden geregistreerd, om welke doelgroep het gaat, hoe vaak ze elkaar zien, wie de coör-
dinator is. Door dit CRM systeem kan altijd informatie worden ingezien op een persoonlijk, team of 
organisatie dashboard waardoor er altijd overzicht is hoe de dienstverlening binnen de organisatie 
geregeld is.
Het CRM systeem biedt ons ook de mogelijkheid te segmenteren op Buddy niveau. Wij kunnen inzien 
wanneer en welke (online) training de Buddy heeft gevolgd. Ook kunnen wij Buddy’s attenderen op 
nieuwe E-learning modules.
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Impact

Maatschappij
Buddy Netwerk is actief in zes gemeenten waar zich dagelijks meer dan  
500 Buddy’s inzetten voor meer dan 1500 kwetsbare mensen per jaar. 
Samen impact maken, voor een sociale maatschappij waar we naar elkaar 
omkijken. 

Mens
Buddy Netwerk biedt 1-op-1 contact gedurende 3-12 maanden, een vorm 
van duurzaam contact waarin de mens centraal staat. De Buddy is van onschatbare waarde en onder-

deel van ons netwerk.

Meten
Via de Social Hand Print van MAEX meten wij jaarlijks op basis van onze activiteiten, inzet en bereik de 
maatschappelijke waarde van Buddy Netwerk. De MAEX meet volgens diverse indicatoren die ge-
koppeld zijn aan de Global Goals 2030 wat onze maatschappelijke impact ‘waard’ is. Buddy Netwerk 
draagt in 2022 -2025 actief bij aan onderstaande Sustainable Development Goals:

• 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 10: ongelijkheid verminderen
• SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen: organisatie van buurtevenementen
• SDG 17: partnerships om doelstellingen te bereiken: kennis delen met partnerorganisaties en 

Maatschappelijk waarde:

2020    
2021     
2022   

€ 2.060.000

€ 2.740.000

€ 3.150.000


