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1. Huidige situatie 

 
Dordrecht is een stad met ruim 118.000 inwoners.  
 
1.1. Jongeren 

Er wonen ongeveer 20.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar in Dordrecht.  
Uit onderzoek onder jongeren die al vrijwilligerswerk doen, blijkt dat zij gemotiveerd zijn om iets 
voor een ander te betekenen. Toch vinden zij het vaak moeilijk om daar zelf vorm aan te geven. 
Verschillende partijen, zoals het Vrijwilligershuis en het Platform tegen Armoede, bevestigen dat 
jongeren zelden actief zijn als vrijwilliger. Netwerk Dordtse Helden enthousiasmeert en faciliteert 
hen om persoonlijk bij te kunnen dragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.  
 
Netwerk Dordtse Helden biedt jongeren de kans om zich als vrijwilliger in te zetten op een manier die 
bij hen past en die hun Curriculum Vitae verrijkt. Jongeren die een opleiding volgen blijken vaak de 
wens te hebben om hun Curriculum Vitae te verrijken. Ook voor werkloze jongeren bieden we deze 
kans. Vrijwilligerswerk via Netwerk Dordtse Helden kan waardevolle ervaring opleveren voor de 
toekomst. 
 
1.2 Hulpvragen 

In gesprek met Stichting Present bleek dat een deel van de hulpvragen die bij hen binnenkomen, niet 
door hen opgepakt kunnen worden. In een netwerkgesprek met de organisatie Antes blijkt dat er 
veel eenzaamheid wordt gesignaleerd onder verslaafden en dat er onder hen zijn die nog maar 
weinig netwerk en weinig financiële middelen hebben. Voor deze mensen kan de inzet van een 
(groep) jongere(n) in de vorm van een praktische klus of in de vorm van een maatjescontact een 
goede aanvulling zijn.   
 
In Dordrecht leeft 9% van de bevolking in een sociaal isolement (Onderzoekscentrum Drechtsteden, 
2017). 1  
 
Uit een onderzoek van de Gemeente Dordrecht (2014)2 blijkt dat de gemeente:  

- Extra inzet wil van Jeugdteams op ‘achter de voordeur’ problematiek; 
- Aandacht wil voor arme gezinnen. Dordrecht kent relatief veel armoede. Er zijn ruim 4400 

mensen met een uitkering in Dordrecht.  
 
1.3 Relevantie jongerenvrijwilligersnetwerk 

In Dordrecht zijn veel zorginstellingen die door de bezuinigingen slechts tijd hebben voor de 
basiswerkzaamheden. Er is vaak een gebrek aan vrijwilligers die tijd doorbrengen met de cliënten. 
Dat horen we bijvoorbeeld van een vrijwilligerscoördinator van Zorggroep Crabbehof, waar ouderen 
behoefte hebben aan sociaal contact of hulp om iets te kunnen ondernemen. In gesprek met 
zorgorganisaties en individuen krijgen wij het signaal dat er, mede als gevolg van dat gebrek aan 
vrijwilligers, in Dordrecht veel eenzaamheid heerst. Bij ouderen, bij mensen met een verstandelijke 
of lichamelijke handicap, maar ook bij andere doelgroepen. De overheid legt de verantwoordelijkheid 
om zorg te dragen steeds meer terug bij de burgers. Het jongeren vrijwilligersnetwerk Dordtse 

                                                           
1 Onderzoekscentrum Drechtsteden (2017). Sociaal Isolement 2017 – gemeenten. Geraadpleegd op 4 juni 2018 
van https://ocd.buurtmonitor.nl/jive?cat_open_code=c511 
 
2 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (2014). Gebiedsanalyse Jeugd: De kleur van Dordrecht. Geraadpleegd op 12 juni 
2018 van 
https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/dds/up/ZohbkofJE_ondd_factsheet_brochure_Dordrecht_v4L
R.pdf 

https://ocd.buurtmonitor.nl/jive?cat_open_code=c511
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Helden gaat jongeren inzetten om maatjes te zijn, waarbij ze regelmatig met iemand optrekken, een 
luisterend oor bieden en gezellige activiteiten ondernemen.  
 
Ook zijn er veel kwetsbare mensen in Dordrecht die praktische klussen in en om het huis zelf niet 
kunnen uitvoeren, maar ook geen netwerk om zich heen hebben en financiën om hulp in te 
schakelen. Met de bezuinigingen op de WMO zien veel ouderen en mensen met een beperking de 
praktische hulp wegvallen. Ook voor deze mensen gaan jongeren via Netwerk Dordtse Helden hulp 
bieden.  
 
Daarnaast zijn er kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar die een leerachterstand hebben op school, 
maar van wie de ouders zelf geen huiswerkbegeleiding kunnen bieden of er de financiën niet voor 
hebben. Voor deze kinderen bieden jongeren via Netwerk Dordtse Helden huiswerkbegeleiding. 
 
Veel jongeren zijn op zoek naar de betekenis van hun leven. Voor deze jongeren kan een 
jongerenvrijwilligersnetwerk een middel zijn om betekenis te geven. Bovendien geeft het netwerk 
jongeren de kans om zich te ontwikkelen, goede ervaringen op te doen en sterker in hun schoenen te 
staan. Onder jongeren in Dordrecht heerst relatief veel werkloosheid. Netwerk Dordtse Helden biedt 
hen een kans om in deze werkloze periode vrijwilligerswerk te doen op een manier die bij hen past.  
 
Er bestaat een duidelijke link tussen het sociaal welzijn en de gezondheid. Hoe groter het sociaal 
welzijn en hoe sterker het netwerk dat mensen hebben, hoe minder de kans op 
gezondheidsklachten. De aanwezigheid van een jongerenvrijwilligersnetwerk draagt op die manier 
dus ook bij aan de gezondheid van de Dordtse bevolking. 
  
Er zijn in Nederland gemiddeld 922 op de 1000 ouderen boven de 75 jaar die nog zelfstandig wonen. 
Uitgaande van dit gemiddelde zijn er ook in Dordrecht veel ouderen die zelfstandig wonen. Om dit zo 
lang mogelijk te kunnen doen, is vaak hulp nodig. Dat gebeurt veel door betaalde krachten en door 
familie, maar soms is er meer nodig voor mensen met een beperkt netwerk en/of beperkte financiële 
middelen. Dan kan de vrijwillige inzet van jonge mensen een uitkomst zijn. 
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2. Netwerk Dordtse Helden 

 
2.1 Visie 

De jeugd heeft de toekomst. Netwerk Dordtse Helden inspireert jongeren om vrijwillig in actie te 
komen voor mensen in Dordrecht die hulp nodig hebben, maar geen of weinig netwerk en financiën 
tot hun beschikking hebben. Jongeren worden geïnspireerd om betrokken te zijn op hun medemens. 
Wij stimuleren de ontmoeting tussen de jongeren en de kwetsbare medemens. Ook de grote groep 
werkloze jongeren in Dordrecht komt in aanraking met vrijwilligerswerk. Zij ontdekken hun drijfveren 
en talenten en worden geïnspireerd om zich in te zetten voor de Dordtse samenleving.  
 
Het netwerk werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties en stichtingen in Dordrecht, met 
scholen, kerken en andere betrokkenen.  
 
De persoon met weinig of geen netwerk, die op deze manier geholpen wordt, stimuleren we om zich 
(indien mogelijk) op zijn beurt in te zetten voor de samenleving op een manier die bij hem of haar 
past. Zo ontstaat een cultuur van wederkerigheid. Wederkerigheid veronderstelt gelijkwaardigheid 
en laat mensen zien wat zij waard zijn en hoe zij hun steentje kunnen bijdragen aan de samenleving. 
 
Jong geleerd is oud gedaan. Door de positieve ervaring die de jongeren van Dordrecht hebben 
opgedaan met het dienen van hun medemens, nemen zij deze ervaring mee naar de toekomst. Er is 
een Dordtse samenleving, waarin vrijwilligerswerk geen sociale verplichting meer is, maar een 
geïntegreerd onderdeel van het samenleven. Het is vanzelfsprekend voor jongeren om zich in te 
zetten voor de mensen in hun buurt, omdat ze hebben geleerd en ervaren hoe goed het is om dat te 
doen. De jongeren dragen bij aan het sociale netwerk van kwetsbare mensen.  
 
2.2 Missie 

Netwerk Dordtse Helden streeft naar een Dordtse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.  
 
2.3 Doel  

Hulp en netwerk bieden aan Dordtenaren die weinig of geen netwerk hebben door de inzet van 
jongeren.  
 
2.3.1 Subdoelen 

- Jongeren zetten zich vrijwillig in voor hun medemens; 
- Jongeren doen een positieve en inspirerende ervaring op; 
- Jongeren vinden en/of ontwikkelen hun intrinsieke motivatie; 
-  Het netwerk van (hulpbehoevende) mensen wordt versterkt; 
- Er is een goede samenwerking met maatschappelijke organisaties; 
- Verschillende doelgroepen en culturen ontmoeten elkaar; 
- Er ontstaat een cultuur van wederkerigheid en gelijkwaardigheid; 
- Werkloze jongeren komen in aanraking met vrijwilligerswerk;   
- Actief burgerschap ontwikkelen; 
- De onderlinge betrokkenheid, zorg en inzet voor elkaar wordt vergroot. 
 
2.4 Uitgangspunten 

Vrijwillige inzet van jongeren - ontmoeting creëren – netwerkversterking - lokaal, gericht op de eigen 
omgeving - sociale cohesie bevorderen - samenwerken met maatschappelijke organisaties, religieuze 
instellingen, scholen en andere betrokkenen - helpen van kwetsbare mensen met geen of weinig 
netwerk en financiën - aansluiting zoeken bij bestaande, lokale groepen en initiatieven - voor mensen 
in Dordrecht - eigen initiatief stimuleren - jongeren inspireren om zich in te zetten voor mensen in 
hun omgeving. 
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3. Organisatiestructuur 

 
3.1 Stichtingsbestuur 

Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Zij 
hebben geen uitvoerende taken, maar zijn actief betrokken bij het beleid en de financiën. De leden 
van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. 
 
3.2 Coördinatieteam 

De netwerkcoördinatoren van Netwerk Dordtse Helden zetten zich in om het netwerk vorm te geven. 
Het coördinatieteam zal bestaan uit parttime betaalde krachten, aangevuld met vrijwillige 
medewerkers. Door verschillende partijen (vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, hulpvragers, 
kerken, scholen) aan elkaar te verbinden, kan het netwerk op effectieve wijze hulpvragen oppakken. 
Het coördinatieteam koppelt vrijwilligers aan hulpvragen, organiseert projecten voor groepen, 
organiseert inspirerende activiteiten en verzorgt toerusting voor vrijwilligers.  
 
3.3 Vrijwilligers 

Vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. Door vrijwilliger te worden maken jongeren zichzelf 
vrijblijvend benaderbaar voor een vrijwillige bijdrage naar keuze. Tijdens de aanmelding kunnen de 
vrijwilligers aangeven welke hulp zij willen bieden en via welk communicatiemiddel zij hulpvragen 
willen ontvangen. Alle vrijwilligers zijn geregistreerd in een database, waardoor de coördinatoren 
hen op een effectieve manier kunnen bereiken. De jongeren kunnen ook zelf actief reageren op 
hulpvragen. Netwerk Dordtse Helden biedt verschillende mogelijkheden om vrijwilligerswerk 
invulling te geven. Afhankelijk van de hulpvraag kan de hulp individueel, samen met andere 
vrijwilligers of als groep gerealiseerd worden.  Door middel van een kennismaking met elke nieuwe 
vrijwilliger, kunnen de vrijwilligers projecten of klussen aangeboden krijgen, die bij hen als persoon 
passen. Netwerk Dordtse Helden vindt het belangrijk om goede matches te maken tussen vrijwilligers 
en hulpvragers. Waar nodig of gewenst kan Netwerk Dordtse Helden vragen om een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG).  
 
3.4 Inspiratienetwerk TijdVoorActie  

Netwerk Dordtse Helden is aangesloten bij het Inspiratienetwerk TijdVoorActie, een landelijk 
jongerennetwerk van jongeren vrijwilligersnetwerken (waaronder ‘Netwerk Dien je Stad’ in Ede, 
‘Netwerk Sociale Gasten’ in Amersfoort en ‘Netwerk voor Jou’ in Veenendaal). Inspiratienetwerk 
TijdVoorActie biedt ondersteuning, begeleiding en coaching bij de start en ontwikkeling van jongeren 
vrijwilligersnetwerken. Jonge en sociale pioniers van vrijwilligersnetwerken uit het hele land komen 
ontmoeten elkaar met regelmaat. Er zijn groeiplaatsbijeenkomsten, waarin praktijkervaringen 
gedeeld worden en men van elkaar kan leren.  
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4. Samenwerking & Communicatie 

 
4.1 Netwerkcontacten 

Als netwerk functioneren we als schakel tussen maatschappelijker organisaties, kerken, scholen en 
individuen en de jongeren. De hulpvragen en het hulpaanbod worden bij elkaar gebracht. Netwerk 
Dordtse Helden werkt echter niet puur op basis van vraag en aanbod. Netwerk Dordtse Helden 
faciliteert, activeert, inspireert en motiveert jongeren, zodat zij zich gaan inzetten in hun eigen 
omgeving. Het Netwerk zal via persoonlijk contact en via social media de jongeren bereiken en 
hulpvragen uitzetten.  
 
4.2 Aanbevelingen 

Namens De Hoop ggz Dordrecht, beleidsadviseur HRM Melvin Uittenbogaard: 
‘Vrijwilligerswerk en jongeren, dat was nu niet de eerste connectie die ik zou maken. Na mijn gesprek 
met de dames van Dordtse Helden ben ik ook erg enthousiast over deze combinatie. De samenleving 
heeft behoefte aan jeugdig enthousiasme om het goede te doen en jongeren doen binnen het werk 
onmisbare ervaringen op die hen helpen om een nog beter mens te worden.’ 
De Hoop ggz wil graag maatjes vinden voor haar cliënten die daar baat bij hebben. Dit blijkt echter 
niet mee te vallen. Netwerk Dordtse Helden gaat actief onder jongeren op zoek naar deze maatjes.  
 
Namens VanAlleTijden, coördinator Dave Lotulung:  
‘Doordat we minder oog hebben voor elkaar en elkaars problemen, zien we de eenzaamheid en 
isolement in de samenleving steeds meer toenemen. Ik geloof dat daar verandering in gebracht kan 
worden met het opzetten van een jongerennetwerk en dat daarmee een stukje van deze 
eenzaamheid doorbroken kan worden. Jonge mensen zijn over het algemeen vindingrijk, flexibel en 
hebben vaak nog wat tijd over. Een jongere die zich aansluit bij een jongerennetwerk, kan dienstbaar 
zijn voor de samenleving een vergroot daarmee de kans dat mensen uit hun isolement komen. Om 
die reden vind ik het van groot belang dat er een dergelijk netwerk komt in de Drechtsteden. 
Wanneer wij investeren in (onze) jongeren, investeren wij in de samenleving van morgen. Help mee 
om jongeren te inspireren en naar elkaar om te zien. Help mee in een toekomst waarin wij ‘samen 
leven’.’  
VanAlleTijden is een ontmoetingsplaats/vintagewinkel/koffiehuis, waar mensen terecht kunnen voor 
een goed gesprek. De medewerkers signaleren hulpvragen bij deze mensen, die door Netwerk 
Dordtse Helden kunnen worden opgepakt.  
 
4.3 Communicatiemiddelen 

Netwerk Dordtse Helden maakt gebruik van de volgende communicatiemiddelen: 
Social media: Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Voor het bekendmaken van activiteiten, 
werven van jongeren, het delen van hulpvragen en het bouwen aan het netwerk van betrokkenen.   
Website: centraal punt voor het netwerk, waarop missie en visie worden beschreven, waar jongeren 
en hulpzoekenden zich kunnen aanmelden en waar ervaringsverhalen gedeeld worden.  
Telefoon en e-mail: uit onderzoek onder de bestaande jongeren vrijwilligersnetwerken in andere 
steden is gebleken dat het grootste deel van de jonge vrijwilligers het liefst communiceert via 
whatsapp of telefonisch. Deze vorm van communicatie zal Netwerk Dordtse Helden dan ook 
voornamelijk inzetten t.a.v. de jonge vrijwilligers.   
Nieuwsbrief: naar alle betrokkenen van het netwerk. Ook verschijnt er eenmaal per jaar een 
jaarverslag. 
Flyers en drukwerk: deze vorm van pr heeft voor het netwerk geen eerste prioriteit, omdat we 
vooral via social media werven en communiceren, maar het zal wel een plaats innemen. Op scholen 
kunnen posters opgehangen worden en op evenementen in Dordrecht kunnen flyers uitgedeeld 
worden.  
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Nieuws en media: bij projecten die het waard zijn om aandacht in de media te krijgen, kunnen we, 
rekening houdend met de privacy en wensen van de hulpvragers en jongeren, lokale nieuwskanalen 
inschakelen.  

5. Middelen 

 

Kantoorruimte 

Op dit moment heeft het coördinatieteam werkruimte in het pand van Stichting Bonfire, Wijnstraat 
117 te Dordrecht. Van deze ruimte mogen wij gebruik maken zonder daarvoor te betalen. Er zijn vaak 
jongeren te vinden, die op deze manier laagdrempelig in contact kunnen komen met het Netwerk 
Dordtse Helden.   
  



 Projectplan 2019-2022 / Netwerk Dordtse Helden 
 

8 
 

6. Begroting 

 
Meerjarenbegroting (2018-2022) 
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7. Praktische uitvoering 

 
In samenspraak met jongeren en organisaties in Dordrecht bekijken we wat het meest aansluit bij de 
behoefte van hulpvragers én de jongeren, om maatwerk te bieden. Hieronder beschrijven we de 
manieren waarop jongeren via Netwerk Dordtse Helden ingezet kunnen worden. Voor een voorbeeld 
van de werkwijze van Netwerk Dordtse Helden: zie bijlage 1.  
 
7.1. Langdurige en structurele projecten 

Maatjesprojecten  
In Dordrecht is de eenzaamheid groot, niet alleen onder ouderen. Het kan bijvoorbeeld ook gelden 
voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Voor deze mensen kunnen jongeren 
zich via het netwerk inzetten in de vorm van maatjescontact: eens in de twee à drie weken met 
elkaar afspreken voor gezellig contact, waarbij iets ondernomen kan worden dat beide partijen leuk 
vinden. Het maatjesproject kan worden onderverdeeld in twee groepen: 

1. Voor ouderen 
2. Voor jongeren of volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking 

 
Huiswerkproject 
Een tweede project is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die een leerachterstand hebben en 
achterlopen op school. Bijvoorbeeld omdat zij recent naar Nederland zijn gevlucht of omdat zij in een 
gezin leven, waar voornamelijk in een andere taal wordt gesproken. Jongeren kunnen via het 
netwerk huiswerkbegeleiding geven aan deze kinderen. Een jongere gaat dan elke week zo’n 
anderhalf uur met het kind aan de slag met het huiswerk en probeert op een speelse manier met het 
kind te leren. Dat gebeurt in de vertrouwde omgeving bij het kind thuis.  
 
7.2. Sociale projecten 

Groepen jongeren kunnen via Netwerk Dordtse Helden een sociaal project te doen. Denk 
bijvoorbeeld aan een sociale activiteit in een zorginstelling, een gezellig bezoekje, een buurtproject 
met kinderen, een activiteit met dak- en thuislozen, helpen bij de Voedselbank, wandelen met 
ouderen of op pad gaan met mensen met een beperking. Hiervoor werkt Netwerk Dordtse Helden 
samen met verschillende organisaties. 
 
7.3. Praktische klussen 

Met name ouderen en mensen met een lichamelijke beperking kunnen moeite hebben met 
praktische klussen in en om het huis. Daarbij kan gedacht worden aan het opknappen of 
onderhouden van de tuin, het uitlaten van de hond, het verhuizen van een kast of het doen van 
boodschappen. Deze klussen blijven dan liggen en veroorzaken chaos of achterstallig onderhoud. 
Iemand die zijn eigen tuin niet kan onderhouden, in zijn netwerk niemand heeft om dat te doen én 
niet over de financiën beschikt om een hovenier te betalen, komt in aanmerking voor de vrijwillige 
inzet van jongeren via Netwerk Dordtse Helden. En datzelfde geldt ook voor andere praktische 
klussen in en om het huis.  
 
7.4. Vinden van jonge vrijwilligers 

Om jongeren te motiveren en te activeren is het belangrijk om aan te sluiten bij hun individuele 
belevingswereld. Netwerk Dordtse Helden zal op plaatsen komen waar de jongeren zijn, zodat zij op 
een natuurlijke en laagdrempelige manier bereikt worden. Er zijn bijvoorbeeld plannen gemaakt met 
het Da Vinci College om de jongeren via hun opleidingen in te schakelen. Potentiële, concrete 
activiteiten om de jongeren te bereiken zijn:  

- Gastlessen geven op scholen; 
- Gastlessen geven bij jeugdgroepen van religieuze instellingen;  
- Actief gebruik maken van social media;  
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- Jongeren werven in het uitgaansleven; 
- Blogs schrijven;  
- Een outreach organiseren voor klassen en/of studentenverenigingen; 
- (Maatschappelijke) stageplaatsen aanbieden.  

Ook werken we samen met Bonfire, een organisatie voor en door jonge mensen. Deze organisatie 
heeft een groot netwerk van jongeren.  
 
7.5. Vinden van hulpvragers 

Vooral in het eerste projectjaar zal Netwerk Dordtse Helden extra tijd investeren in het aangaan van 
(nieuwe) relaties met organisaties en sleutelfiguren in Dordrecht. Hulpvragers zullen hun weg naar 
het jongeren vrijwilligersnetwerk vinden door samenwerkingspartners, zoals het Sociaal Team, 
Antes, De Hoop ggz, Eddee Zorgverlening, stichting Present, stichting HiP, stichting Anders en diverse 
(hulp)organisaties. Ook is er goed contact met het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD).  
   
7.6. Ondersteuning 

De ondersteuning van de jonge vrijwilligers vindt plaats door middel van een kennismakingsgesprek, 
tussentijdse (telefonische) gesprekken en een evaluatiegesprek aan het einde van het contact. We 
geven de ondersteuning op een laagdrempelige manier vorm en stellen (de behoefte van) de jongere 
centraal. Tijdens de kennismaking vormen we een beeld van de ondersteuning die een jongere 
tijdens het vrijwilligerswerk nodig zal hebben. Dat gaat bijvoorbeeld over de frequentie van het 
tussentijdse contact. Het streven is om minimaal eens in de twee maanden contact met de jonge 
vrijwilligers te hebben. Als er behoefte aan meer contact is, wijken we daarvan af. Ook het 
communicatiemiddel stemmen we af op de wens van de jongere, tenzij een situatie zo is dat we de 
jongere echt telefonisch of in persoon te spreken.  
 
7.7. Registratie 

Voor de registratie van hulpvragen, gegevens etc. maken we gebruik van het registratiesysteem dat 
TijdVoorActie ons levert. Dit registratiesysteem is speciaal ontworpen voor gebruik door de jongeren 
vrijwilligersnetwerken.  Het coördinatieteam kan hiermee nauwkeurig registreren en terugvinden 
welk contact er met hulpvragers, vrijwilligers, organisaties en andere partijen heeft plaatsgevonden, 
wat de status van de hulpvragen is en hoeveel hulpvragen er opgelost zijn. 
 
 
7.8. Wijkgerichte benadering 

Netwerk Dordtse Helden streeft ernaar om wijkgericht te werken. Het is een organisatie die in heel 
Dordrecht werkt, maar wel met het uitgangspunt dat zoveel mogelijk contacten binnen een wijk 
plaatsvinden. Concreet betekent dat dat we er bij het maken van matches tussen vrijwilliger en 
hulpvrager naar zullen streven dat zij in dezelfde wijk wonen. Dit draagt eraan bij dat het contact 
duurzaam wordt, omdat de korte afstand het laagdrempeliger maakt om langs te gaan. Zo wordt er 
gebouwd aan iemands netwerk en wordt de cohesie binnen de wijk vergroot. De kans dat een 
maatjescontact wordt afgebroken met als reden dat de vrijwilliger te ver moet reizen om op bezoek 
te gaan, wordt kleiner.  
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8. Contact 

 
Bestuursleden 

Voorzitter 
Eric van de Boom 

Penningmeester 
Wouter Boor 

Secretaris 
Geert van Eeuwijk 

Algemeen bestuurslid 
Lydia Bakker 

 
Projectcoördinatoren 

Pionier en netwerkcoördinator 
Marion van Bruggen 
e: marion@netwerkdordtsehelden.nl 
t: 06-31279761 

Pionier en netwerkcoördinator 
Jacorien Littooij 
e: jacorien@netwerkdordtsehelden.nl 
t:  06-29800475 

 
Algemeen 

Website www.netwerkdordtsehelden.nl 
Facebook Netwerk Dordtse Helden 
LinkedIn Netwerk Dordtse Helden 
Instagram Netwerk Dordtse Helden 
Rek.nr. - 
KvK nr. 72936398 
RSIN 859292174 

 
 

 

 

In samenwerking met Inspiratienetwerk TijdVoorActie 

 

- www.tijdvooractie.nl - 
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