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ALGEMEEN
Stichting Netwerk Dordtse Helden is een zelfstandige stichting, opgericht op 24 oktober 2018. Zij
werkt nauw samen met soortgelijke organisaties en het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie.
Eind 2021 zijn er 23 actieve netwerken in Nederland.
De doelstelling van de stichting is het inspireren van jongeren om hulp en aandacht te bieden aan
Dordtenaren met weinig netwerk en/of financiële middelen. Onze stichting ondersteunt en
faciliteert dit vrijwilligerswerk.
De algemene gegevens van de stichting zijn per 31 december 2021 als volgt:
Bestuursleden
Matthijs van der Veen
Voorzitter
Wouter Boor
Penningmeester
Maaike de Ruiter
Secretaris
Jaco Boven
Algemeen bestuurslid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Projectcoördinatoren
Marion van Bruggen
Suzanne Souljé
Jacorien Littooij
Algemeen
Website
Facebook
LinkedIn
Instagram
Rek.nr.
KvK nr.
RSIN

Netwerkcoördinator
Projectcoördinator (Dordtse Helden, MDT YourCube en Onderwijs)
Projectcoördinator (MDT YourCube, MDT Onderwijs)

www.netwerkdordtsehelden.nl
Netwerk Dordtse Helden
Netwerk Dordtse Helden
Dordtse Helden
NL32 RABO 0335 3741 66
72936398
859292174
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DORDTSE HELDEN - EVALUATIE 2021
We blikken terug op een mooi en rijk jaar bij Dordtse Helden. Het was alweer het derde
projectjaar voor de organisatie. We hoopten ergens in de loop van dit jaar afscheid te
kunnen nemen van alle coronamaatregelen, maar dit bleek niet het geval. Gelukkig hadden
we in 2020 al ruimschoots ervaring opgedaan met het uitvoeren van projecten onder
beperkte omstandigheden en in onzekere perioden. Die ervaring hebben we in 2021
meegenomen. We zagen een flinke stijging in het aantal maatjescontacten dat we
faciliteerden. Ook voerden we het buddy-project uit, waarbij twee jongeren aan elkaar
werden gekoppeld om samen op te trekken. Daarnaast waren er zowel online als fysieke
bijeenkomsten waarbij jongeren elkaar konden ontmoeten. Niet altijd konden we de
ontspannen borrels organiseren die we gewend waren, maar toch werden het leuke
avonden. Zoals die keer dat we gezellig rond het kampvuur zaten bij Stayokay. Fijne
gelegenheden om vrijwilligerservaringen uit te wisselen en de onderlinge band te
verstevigen.
1. Resultaten in cijfers (1 januari tot 31 december 2021)
Doelstelling
Projecten* 100
waarvan maatjes 30
waarvan praktisch 60
waarvan sociale activiteiten 10
Hulpactiviteiten** 350
Vrijwilligers 190
Vrijwilligersuren Hulpontvangers 185

Resultaat
100
38
55
8
565
208
1450
250

*Projecten
Onder een project verstaan we:
- het geheel van activiteiten dat uitgevoerd wordt om 1 hulpvraag te beantwoorden
- het geheel van activiteiten die op structurele basis worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:
wandelen met ouderen van verzorgingshuis X.
**Hulpactiviteiten
Onder hulpactiviteit verstaan we elke afzonderlijke activiteit waarbij jongeren zich via
Netwerk Dordtse Helden vrijwillig inzetten.
2. Evaluatie hoofddoel
Hulp en netwerk bieden aan Dordtenaren die weinig of geen netwerk hebben door de inzet
van jongeren.
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Jongeren deden in 2021 weer volop vrijwilligerswerk via Dordtse Helden. De inzet verschilde
van maatjescontacten en gezellige activiteiten met groepen tot praktische hulp en logistieke
werkzaamheden ten bate van de doelgroep. We zijn tevreden over de aantallen, maar
vooral over de mooie verhalen die we van jongeren hebben gehoord over ontmoetingen
met hun stadsgenoten.
3. Evaluatie subdoelen
Jongeren zetten zich vrijwillig in voor hun medemens.
Alle hulpactiviteiten zijn op vrijwillige basis door jongeren tussen 14 en 30 jaar uitgevoerd.
Jongeren doen een positieve en inspirerende ervaring op. Zij vinden en/of ontwikkelen hun
intrinsieke motivatie.
We bieden vrijwilligerswerk op maat en jongeren hebben daar goede ervaringen mee.
Verhalen en ervaringen van jongeren zijn te vinden op onze Instagram pagina,
@dordtsehelden. In 2022 willen we hun ervaringen gaan delen middels verhalen en
interviews op de website.
Het netwerk van (hulpbehoevende) mensen wordt versterkt
Met name de maatjesprojecten versterken voor langere tijd iemands sociale netwerk en
verlagen voor hulpvragers de drempel om bijvoorbeeld ook praktische hulp te vragen. Het
doel van een maatjescontact is niet alleen het contact tussen de vrijwilliger en de persoon
die een maatje zocht, maar ook het zoeken naar manieren om het netwerk om die persoon
te versterken. Bijvoorbeeld door eens samen naar een activiteit in het buurthuis te gaan, of
door samen contact met de buren te leggen.
Er is een goede samenwerking met maatschappelijke organisaties.
We hebben samengewerkt met o.a. Stichting Hulplijn Dordt, Stichting Present, HipHelpt,
Stichting Samen Dordt, Stichting Anders, Stichting MBO, Inzet078, diverse sociaal wijkteams,
Vivenz, ASVZ, Pameijer, Yulius, Vluchtelingenwerk, Stichting
Gave, Buurtwerk, Contour de Twern, R-Newt, Boba Autisme
Groep, Diaconaal Aandachtscentrum, Inloophuis De Andere
Boeg, Leger des Heils, Eddee Zorgverlening, PZC Dordrecht,
Zorgcentrum de Linde, Stichting Het Spectrum, Het
Parkhuis, Stichting Geef het Dordt en de Voedselbank.
Verschillende doelgroepen en culturen ontmoeten elkaar.
De groep mensen die in deze periode op welke manier dan
ook betrokken was bij Netwerk Dordtse Helden is heel
divers. De leeftijd varieert van 10 tot 95 jaar, de één woont
zelfstandig en de ander in een woongroep of
verzorgingstehuis.
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De één heeft een migratieachtergrond en de ander woont nog in de wijk waar hij geboren
is. De één is gezond, de ander is ziek. Sommigen hebben een verstandelijke beperking of
niet-aangeboren hersenletsel. Anderen hebben psychische problemen en hebben daardoor
moeite om zich in het dagelijks leven te redden. De jongeren die zich via het netwerk
inzetten komen in contact met al deze verschillende mensen en raken met hen in gesprek.
Hun wereld werd groter en hun kennis over de samenleving werd vergroot. De jongeren zijn
ook afkomstig uit verschillende doelgroepen en culturen. We vinden het belangrijk om de
volle breedte van de Dordtse samenleving ook in ons vrijwilligersbestand terug te zien.
Er ontstaat een cultuur van wederkerigheid en gelijkwaardigheid.
Soms vraagt de hulpontvanger of hij of zij ook iets kan doen in ons netwerk. Deze
wederkerigheid is prachtig. Echter vinden we het ook belangrijk om iets voor een ander te
doen zonder er iets voor terug te verwachten. Vraagverlegenheid is nog steeds een issue in
Dordrecht, mensen moeten vaak een drempel over voor het vragen van hulp. We zien het
als onze missie om de schaamte rondom ‘hulp vragen’ bespreekbaar te maken, hulp vragen
te normaliseren en mensen vervolgens een positieve ervaring te bieden. Het even niet
alleen kunnen, dat is niet iets om je voor te schamen. Je bent en blijft hoe dan ook
waardevol.
Werkloze jongeren komen in aanraking met vrijwilligerswerk.
Er is een aantal werkloze jongeren actief als vrijwilliger in ons netwerk. YourCube is ook voor
deze groep waardevol. Naast vrijwilligerswerk en trainingen, bieden wij deze jongeren ook
een sociaal netwerk. Eén van de deelnemers begon werkloos aan een MDT-traject, maar
vond na een poosje toch een baan. Het vrijwilligerswerk bleef hij echter gewoon doen, want
daar heeft hij het erg naar zijn zin. MDT kan motiveren om ook in bredere zin weer actief te
worden in de maatschappij.
Actief burgerschap ontwikkelen.
Vrijwilligerswerk maakt jongeren bewust van wat er in de maatschappij speelt en welke
uitdagingen mensen in hun leven kunnen tegenkomen. Zij ontmoeten verschillende
doelgroepen, soms voor het eerst in hun leven. Dit brengt jongeren persoonlijke
ontwikkeling én actief burgerschap. Behalve vrijwilligers zijn er in 2021 ook meer stagiairs
actief geweest in ons netwerk. Zij worden intensief betrokken bij de werkzaamheden die er
in het coördinatieteam te doen zijn. Zo krijgen ze mee wat er in de samenleving gebeurt en
hoe we daar als inwoners van een stad met elkaar actief op kunnen reageren.
De onderlinge betrokkenheid, zorg en inzet voor elkaar worden vergroot.
Dit volgt uit al het voorgaande.

5

4. Leerervaringen en professionalisering
Inzet stagiairs en teamvrijwilligers: In 2021 is ons coördinatieteam flink uitgebreid, doordat
we twee stagiairs voor een jaar (mbo sociaal werk) en twee teamvrijwilligers (coördineren
praktische klussen en administratie) verwelkomden. Dit heeft een positieve bijdrage
geleverd aan het werk dat we in een jaar tijd met elkaar konden verzetten en bood ook
ruimte om als coördinatoren meer in te zetten op het vergroten van de kwaliteit van de
projecten. We blijven op deze manier werken en zullen minimaal twee stagiairs tegelijk een
plaats voor een jaar blijven bieden.
Beeldvorming: We ontdekken steeds meer hoeveel jongeren kunnen leren van het contact
met de mensen voor wie ze vrijwilligerswerk doen en hoeveel ze ervan kunnen genieten. Bij
Dordtse Helden wordt vaak voor de duidelijkheid gesproken over twee groepen:
‘vrijwilligers/jongeren’ en ‘hulpontvangers’. Dat heeft een keerzijde, want het woord
hulpontvangers doet vaak geen recht aan mensen. Ieder mens vraagt weleens hulp en ieder
mens heeft ook iets te bieden aan een ander. We zijn ons hiervan bewust en blijven zoeken
naar manieren om duidelijk over ons werk te communiceren op een manier die recht doet
aan de mensen over wie het gaat.
5. Bijzondere successen
Huisstijl: De nieuwe huisstijl (te zien op website, flyers, truien en tassen) die in januari 2021
werd gelanceerd, kan een succes worden genoemd. Het lijkt eraan te hebben bijgedragen
dat meer jongeren de weg naar ons netwerk wisten te vinden. Ook heeft het bijgedragen
aan een professionelere uitstraling van de organisatie.
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Stichting Hulplijn Dordt: De corona-samenwerking onder de naam Licht voor Dordt, die in
2020 ontstond, is verduurzaamd toen in februari 2021 Stichting Hulplijn Dordt werd
opgericht. Netwerk Dordtse Helden is vertegenwoordigd in het bestuur van deze stichting.
De samenwerking bestaat eruit dat informele hulpvragen via de Hulplijn naar de
(vrijwilligers)organisatie wordt doorverwezen die de betreffende vraag het beste kan
oppakken. Het resultaat: mensen weten de weg naar informele hulp beter te vinden,
worden sneller geholpen en we hebben een beter overzicht van het aantal en het soort
informele hulpvragen dat in Dordrecht gesteld wordt.
Sociaal Tuinieren: Dit project werd in 2021 voor het eerst uitgevoerd in samenwerking met
Stichting Present en Duurzaamheidscentrum Weizigt. Het doel was om tuinen zodanig op te
knappen dat ze onderhoudsvriendelijk werden, maar ook groen bleven. In mei werden zo’n
twaalf tuinen grondig opgeknapt, waarna er een structurele tuinvrijwilliger aan de bewoners
gekoppeld werd, om voor het onderhoud zorg te dragen. Het project was succesvol en zal
naar verwachting in 2022 opnieuw worden uitgevoerd.
Nieuw project ontwikkeld: Een laatste succes om te benoemen is de voorbereiding van een
nieuw MDT-project in samenwerking met Stichting H3O (Insula College) en Young Impact,
dat we in 2022 zullen beginnen uit te voeren. Er werd in november 2021 een subsidie voor
toegekend door de landelijke overheid. We hebben er veel zin in om hiermee aan de slag te
gaan.
Continuering financiële steun: de eerste drie projectjaren van Dordtse Helden zijn voor een
groot deel financieel mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, Kansfonds en VSB Fonds. Om
ook na deze eerste drie jaar financieel gezond te blijven, was het nodig om in 2021 in te
zetten op het werven van nieuwe fondsen. Hiervoor hebben we samengewerkt met de
organisatie Transmissie, die gespecialiseerd is in fondsenwerving. En met resultaat,
waardoor we ook in 2022 ons werk kunnen blijven doen.
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DORDTSE HELDEN - VOORUITBLIK NAAR 2022
1. Inhoudelijke vooruitblik naar 2022
Doelstelling 4e projectjaar (jan-dec 2022)
Projecten
105
Hulpactiviteiten
510
Vrijwilligers
210
Hulpontvangers
195
Bereikte jongeren
1250
Samenwerken: Dat blijft een speerpunt. We blijven samenwerken met Dordtse
(maatschappelijke) organisaties en bedrijven en Gemeente Dordrecht.
PR: Netwerk Dordtse Helden maakt gebruik van Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube en
onze eigen website. We vragen lokale media met regelmaat om verslag te doen van
activiteiten of verhalen over vrijwilligers.
2. Planning 4e projectjaar: 2022
Terugkerende activiteiten
- Heldenborrel (eens per twee maanden)
- Intervisie voor de maatjes (eens per kwartaal)
- Activiteit voor de maatjeskoppels (eens per halfjaar)
Eenmalige activiteiten
- Netwerkborrel voor bedrijven, donateurs
Doorlopende activiteiten
- Praktische hulpactiviteiten (projectmatig/eenmalig)
Met name ouderen en mensen met een lichamelijke beperking hebben soms moeite met
praktische klussen in en om het huis. Denk 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. Jongeren
pakken deze klussen op.
- Maatjescontacten (structureel)
In Dordrecht is eenzaamheid en sociaal isolement te vinden
in alle denkbare doelgroepen. 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 om te doen.
- Sociale groepsactiviteiten (eenmalig/structureel)
Groepen jongeren doen via Netwerk Dordtse Helden mee
aan sociale activiteiten. Bijvoorbeeld een activiteit in een
zorginstelling, een buurtproject met kinderen, een leuke
activiteit met dak- en thuislozen, wandelen met ouderen of
8

voetballen met jonge statushouders.
- Sociaal tuinieren (projectmatig/structureel)
Ook in 2022 zullen we onze bijdrage leveren aan het project Sociaal Tuinieren.

3. Werkwijze
Jongeren bieden via Netwerk Dordtse Helden hulp en aandacht aan Dordtenaren die weinig
of geen netwerk en/of financiële middelen hebben. We organiseren zoveel mogelijk die
activiteiten die zowel de hulpontvangers als de jongeren datgene brengen waar ze naar op
zoek zijn.
Werven en binden van jonge vrijwilligers
Netwerk Dordtse Helden komt zoveel mogelijk op plaatsen waar jongeren zijn, zodat zij op
een natuurlijke en laagdrempelige manier bereikt worden. In 2022 zullen er ten opzichte
van 2020 en 2021 naar verwachting weer meer mogelijkheden voor de coördinatoren zijn
om gastlessen te geven op scholen en aanwezig te zijn op vrijwilligersmarkten. Ook kunnen
er projecten met schoolklassen worden georganiseerd. Sommige van de leerlingen blijven
daarna betrokken bij het netwerk en gaan zich vaker inzetten. Ook bij jeugdgroepen en organisaties zijn we welkom. Daarnaast vindt werving plaats via sociale media, artikelen in
de krant en het aanbieden van (maatschappelijke) stageplaatsen. Voor de binding van de
jongeren organiseren we de Heldenborrels. Elke twee maanden is er een borrel voor alle
jongeren die zich al eens ingezet hebben of van plan zijn om dat te gaan doen. Ontmoeting,
uitwisselen van ervaringen, inspiratie en natuurlijk gezelligheid.
Vinden van hulpvragers
Hulpvragers vinden hun weg naar het jongeren vrijwilligersnetwerk via Stichting Hulplijn
Dordt.
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Ondersteuning
De ondersteuning van vrijwilligers vindt plaats door middel van een kennismakingsgesprek,
tussentijds contact en een evaluatiegesprek aan het einde van het contact. We bieden de
ondersteuning aan op een laagdrempelige manier. Tijdens de kennismaking vormen we een
beeld van de ondersteuning die een jongere tijdens het vrijwilligerswerk nodig zal hebben.
Daarnaast bieden wij onze vrijwilligers een aantal keer per jaar diverse trainingen en
bijeenkomsten aan.
Registratie
Voor de registratie van hulpvragen, gegevens etc. maken we gebruik van een
registratiesysteem dat is ingericht voor vrijwilligersnetwerken. Het coördinatieteam kan
hiermee nauwkeurig registreren wat de status van een hulpvraag is en welk contact er met
hulpvragers, vrijwilligers, organisaties en andere partijen heeft plaatsgevonden. In 2022
gaan we een nieuw registratiesysteem in gebruik maken, dat meer opties heeft en het
zoeken in de registratie naar verwachting eenvoudiger zal maken.
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MDT YOURCUBE EN MDT ONDERWIJS - ALGEMEEN
1. MDT YourCube
MDT YourCube is een project van Stichting Netwerk Dordtse Helden en een vorm van de
maatschappelijke diensttijd (MDT). Er zijn in Nederland verschillende projecten die invulling
geven aan MDT, ook in Dordrecht. Het project MDT YourCube is ontwikkeld door Stichting
TijdVoorActie en wordt uitgevoerd door lokale jongeren vrijwilligersnetwerken. MDT
YourCube is in Dordrecht gestart in april 2020.
2. Maatschappelijke diensttijd
De maatschappelijke diensttijd is een concept dat door de landelijke overheid gesubsidieerd
wordt en lokaal uitgevoerd. Tijdens een MDT zetten jongeren (14-27 jr) zich vrijwillig in voor
een ander met als doel dat zij daarmee ook persoonlijke ontwikkeling doormaken. De MDT
is officieel ingevoerd in maart 2020. Voor die tijd is het concept al verkend in proeftuinen
door het hele land.
3. Het traject
Een MDT-traject bij MDT YourCube duurt 3 tot 6 maanden. Waarbij de jongere zich 80 uur
inzet. Ongeveer 60 uur daarvan omvat het daadwerkelijke vrijwilligerswerk. Ongeveer 20
uur daarvan omvat begeleiding en training. Jongeren zetten zich bij MDT YourCube altijd in
voor mensen die geen of weinig netwerk hebben. Het doel van MDT YourCube is dat een
jongere zichzelf ontwikkelt door het helpen van een ander.
Tijdens een intakegesprek wordt samen met de jongere persoonlijke doelen opgesteld. Wat
wil hij/zij leren of ontwikkelen? Vervolgens wordt er een plek gezocht waar de jongere aan
de slag kan gaan. Deze plek wordt uitgezocht op basis van de interesses en leerdoelen van
de jongere.
Regelmatig wordt er door de coördinatoren van YourCube Dordrecht contact gehouden. Na
ongeveer 3 maanden is er een tussentijdse evaluatie en aan het eind een afsluitend
evaluatiegesprek waarbij de Europass uitgereikt wordt. De Europass is een Europees erkend
certificaat dat de jongere ontvangt na het goed afronden van het traject. Op dit certificaat
staat wat de jongere gedaan en geleerd heeft en deze kan de jongere toevoegen aan
zijn/haar CV.
Daarnaast is er één keer per maand een groeiplaats-bijeenkomst: Skill&Chill. Hierbij komen
alle deelnemers die op dat moment deelnemen aan een YourCube-traject bij elkaar.
Eventueel in kleine groepen. Er wordt met elkaar gegeten, er is ruimte om elkaar beter te
leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Ook is er vaak een moment van inspiratie.
4. Projectcoördinatoren MDT YourCube en MDT Onderwijs
Jacorien Littooij : 16 uur per week
Suzanne Souljé: 16 uur per week
Marion van Bruggen: 4 uur per week
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MDT YOURCUBE EN MDT ONDERWIJS – INHOUDELIJKE TERUGBLIK
OP 2021
We begonnen het project MDT YourCube dit jaar in een lockdown. Veel van onze normale
activiteiten lagen stil. Vooral de groepsactiviteiten zoals groeiplaatsen en trainingen konden
alleen online doorgang vinden. Toch bleven we creatief. Zo bedachten we een bloemenactie bij het Parkhuis. Op een ijskoude februari-dag deelden we rozen uit aan de bezoekers.
Ook organiseerden we een online Valentijns-borrel en een training over culturele verschillen
via Teams. Gelukkig konden we elkaar in de loop van het jaar ook weer fysiek ontmoeten.
Aantal gestarte
deelnemers
61

Vroegtijdig gestopt

Afgerond in 2021

11

13

Nog lopende
trajecten
37

1. Werving
We hebben op verschillende manieren aan werving gedaan om jongeren te vinden voor
MDT YourCube;
- Via sociale media. Op onze instagram was er elke maandag een MDT-maandag
bericht waarin een MDT-er werd uitgelicht. Met deze verhalen probeerden we
andere jongeren een goed beeld te geven van MDT en hen enthousiast te maken.
- Promotie-filmpje van Oranje Helpers waar MDT-ers van Dordtse Helden mooi in
beeld waren en hun verhaal deelden.
- We hebben flyers uitgedeeld op diverse plekken. Bij samenwerkingspartners,
bibliotheek en scholen.
- Krantenbericht. We hebben een aantal keer ons project onder de aandacht gebracht
via een artikel in diverse lokale kranten. Bijvoorbeeld de uitreiking van de eerste
Europassen door de wethouder.
- Oranje Helpers heeft een wervingsactie voor ons gedaan in Dordrecht, waar wij
opvolging aan hebben gegeven.
- We hebben nieuwe samenwerkingspartners opgezocht die met onze doelgroep
werken en als doorverwijzer kunnen dienen. Denk aan de Sociale Dienst.
- Ook hebben we contact gezocht met verschillende scholen (daarover meer bij MDT
Onderwijs).
De landelijke doelstelling ligt op het begeleiden van 35 deelnemers per half jaar. Deze
doelstelling hebben we niet behaald. We gaan ervan uit dat onder andere de coronacrisis
daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Gelukkig zagen we sinds het laatste kwartaal van
2021 een forse stijging in de aanmeldingen.
De 61 deelnemers die we in 2021 hebben geworven kwamen voornamelijk via scholen: HBO
Drechtsteden (5), Insula College(7), Wartburg College (12), Johan de Wit Gymnasium (5),
overige scholen (4). Maar ook via platforms als Oranje Helpers en NL voor elkaar (9). Via de
Sociale Dienst (3) en losse aanmeldingen (16).
2. Ervaringsplekken
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Een ervaringsplek voor een jongere die MDT YourCube doet kan heel divers zijn. In de eerste
plaats zijn we in 2021 verder gegaan met de huidige samenwerkingspartners van Dordtse
Helden. Denk aan partners als: de Sociale Koffiebar, Geef het Dordt, Zorgcentrum de Linde,
de Bibliotheek, FC Dordrecht, ASVZ, het Spectrum, PCZ Crabbehoff, het Parkhuis, R-Newt,
Gemiva, Stichting Voorlezen, de Kledingbank en de Voedselbank. En meer faciliterende
partners zoals voetbalclub GSC/ODS en Stayokay. Ook hebben we nieuwe
samenwerkingspartners gevonden, zoals: de Troubadour, Kunstmin, het
Binnenvaartmuseum, de Merwelanden, Nitzana Vrouwenopvang, Speeltuin Oosterkwartier.
Jongeren kunnen hun MDT YourCube traject vormgeven door vrijwilligerswerk te doen bij
één van onze partners op locatie. Ze krijgen daar intern begeleiding tijdens hun
werkzaamheden. De trajectbegeleiding blijft bij de coördinatoren van MDT YourCube.
Ook kunnen jongeren zich inzetten als maatje tijdens hun traject. Hierbij bezoeken ze
wekelijks een hulpvrager thuis en gaan ze indien gewenst met die persoon op pad.
Gezelschap en begeleiding bij activiteiten zoals sporten of boodschappen doen staan hierbij
centraal. Dit doen de jongeren voornamelijk individueel met begeleiding vanuit MDT
YourCube. Ook kunnen jongeren zelf een project opzetten binnen hun MDT YourCube
traject. Denk hierbij aan het organiseren van een kledingbeurs, het opzetten van een
sportproject of buurtactiviteit.
Activiteit
Helpen in bediening
Voorlezen in gezin
Helpen bij
Meubelbank
Verder ontwikkelen
van voetbalproject
met statushouders
Helpen bij de
voedselbank
Helpen bij
dagbesteding
Wandelen met
bewoners
Fietsenproject
Helpen bij het
Taalcafe
Maatjescontact
Helpen bij
dagbesteding
Helpen bij
dagbesteding
Kleding sorteren
Helpen bij de
brooduitgifte

Partner
Sociale Koffiebar
Stichting
Voorlezen
Geef het Dordt

Soort ervaringsplek
Op locatie bij partner
Maatjescontact

Aantal deelnemers
2
4

Op locatie bij partner

12

GSC-ODS

Eigen project

5

Voedselbank
Dordrecht
Gemiva

Op locatie bij partner

4

Op locatie bij partner

3

Zorgcentrum
de Linde
Geef het Dordt
Bibliotheek AanZet

Op locatie bij partner

3

Op locatie bij partner
Op locatie bij partner

2
1

Netwerk Dordtse
Helden
Zorggroep
Crabbehoff
Zorgcentrum
De Linde
Kledingbank
Dordrecht
Diaconaal
Aandachtscentrum

Eigen project

12

Op locatie bij partner

1

Op locatie bij partner

1

Op locatie bij partner

2

Op locatie bij partner

1
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Helpen bij
De Troubadour
maaltijden ouderen
Technische hulp bij
Binnenvaart
sociëteit ouderen
Museum
Helpen bij
DordtLab
activiteiten voor
Bibliotheek AanZet
kinderen
Ondersteunen
Rubii Games
programma Helden
van je eigen verhaal
Helpen bij
De Voedselbank
Supermarkt-Actie

Op locatie bij partner

3

Op locatie bij partner

1

Op locatie bij partner

1

Op locatie bij partner

1

Op locatie bij partner
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‘
3. Trajectbegeleiding
Alle jongeren die zich dit jaar hebben aangemeld voor MDT hebben een intake gehad (fysiek
of digitaal). Daarbij werden de verwachtingen van de jongere en ons als aanbieder
besproken. Als deze overeenkwamen, gingen we in gesprek over wat de jongere wil leren en
doen. De coördinator ging vervolgens op zoek naar een geschikte plek en regelde een
kennismaking voor de jongere. Bij deze kennismaking was ook vrijwel altijd een coördinator
van MDT YourCube aanwezig. In het geval van een eigen project hielp de coördinator de
jongere op weg zolang dat nodig was. De coördinatoren hielden geregeld contact met de
jongeren over het verloop van het traject. In juni hebben de eerste tien jongeren op een
feestelijke avond hun Europass ontvangen van wethouder Rik van der Linden, van de
gemeente Dordrecht.
Ook zijn we verder gegaan met het maandelijks organiseren van de groeiplaats-avonden. In
het begin van het jaar was dit nog een paar keer digitaal met toch wat minder opkomst.
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Vanaf het voorjaar begonnen de groeiplaats-avonden goed te lopen. Geslaagde avonden
met lekker eten, door de jongeren zelf klaargemaakt, en goede opkomst.
Na de zomer zagen we een terugloop in het aantal jongeren dat de groeiplaats-avonden
bezocht. Al snel begrepen we dat dit een landelijke trend was en dat deze trend
waarschijnlijk ontstond doordat het sociale leven als gevolg van alle versoepelingen rondom
corona weer erg aantrok bij de jongeren. Daardoor was de animo voor groeiplaats-avonden
even wat minder. Onderwerpen die we dit jaar tijdens de groeiplaats-avonden hebben
besproken waren onder andere: vrijheid, kwetsbaarheid en zelfregie.
4. Trainingen
Bij het volgen van een MDT YourCube-traject horen ook trainingen om jezelf te ontwikkelen
en om persoonlijke leerdoelen te ondersteunen. In januari hebben we een online training
gevolgd bij Diana Baan van Stichting Gave over culturele verschillen. In mei (iets later dan
gepland, omdat we deze graag fysiek wilden organiseren) een training over Storytelling door
Rube van Tienen van PresentatiePro. In juli zouden we een Video-Workshop aanbieden
maar door ziekte van de trainer vond deze uiteindelijk plaats begin september.
In oktober hebben twee specialisten eenzaamheid Viveca Chatlein en Ragna Bottse van
Faktor 5 een training gegeven over eenzaamheid. In december stond een workshop
kickboksen op de planning maar vanwege de lockdown is deze verplaatst naar 2022.
5. MDT Onderwijs
MDT Onderwijs heeft als doel om het MDT-traject te integreren op een school, waarbij de
uren deels in het onderwijsprogramma vallen en de leeropbrengsten bijdragen aan
burgerschapsontwikkeling van de leerlingen. In 2020 gingen we daarover in gesprek met het
Insula College. Dit heeft geleid tot een nieuw MDT-project in samenwerking met H3O en
Young Impact, dat van start gaat in 2022. In 2021 konden leerlingen van de bovenbouw van
het Insula-college (locatie Halmaheiraplein) hun profielwerkstuk combineren met een MDTtraject.
Ook gingen we een mooie samenwerking aan met HBO Drechtsteden. Dit ontstond doordat
we veel aanvragen kregen van eerstejaars studenten van de opleiding Toegepaste
Psychologie of ze hun snuffelstage van 64 uur bij ons konden invullen middels een MDTtraject. Door zich daarnaast 16 uur extra in hun vrije tijd in te zetten konden ze een volledig
MDT-traject volgen. Helaas kwam deze samenwerking pas tot stand toen de meeste
studenten al een invulling voor hun stage hadden gevonden. In 2022 wordt dit eerder
gecommuniceerd via HBO Drechtsteden aan de studenten, waardoor naar verwachting
meer studenten van dit concept gebruik zullen willen maken.
Het Wartburg College heeft in 2021 de klas van het Praktijkonderwijs de gelegenheid
gegeven om invulling te geven aan het burgerschapsonderwijs in de vorm van een MDTtraject. Dat leidde ertoe dat er wekelijks op woensdagochtend tien leerlingen op pad waren
om mee te helpen bij verschillende hulpprojecten en organisaties. Deze samenwerking
wordt voortgezet in 2022.
In oktober hebben we een wervingsactie gedaan op het Johan de Wit Gymnasium met
diverse aanmeldingen als gevolg. We bouwen dit contact in 2022 verder uit. Hetzelfde geldt
voor het Stedelijk Dalton Lyceum, daar zouden we in december naar toe gaan om te werven
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maar door de lockdown is dit opgeschoven naar 2022. Ook hier gaan we voor een
structurele samenwerking.
6. Corona
Ook dit jaar hadden we weer te maken met corona en alle maatregelen die erbij horen. Dit
had zeker ook invloed op ons project. Activiteiten die moesten worden gecanceld of
uitgesteld. Steeds de keuze moeten maken tussen fysiek of digitaal. Wat is wel en niet
verantwoord en wat is wel of niet noodzakelijk. Toch werden we er ook creatief en flexibel
van en hebben we verschil kunnen maken voor de hulpvragers en de jongeren die een MDTtraject bij ons volgden. In totaal mochten 61 jongeren uiteindelijk in 2021 van start gaan en
zich inzetten voor stadsgenoten met geen of weinig netwerk.
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MDT YOURCUBE EN MDT ONDERWIJS – VOORUITBLIK NAAR 2022
In het jaar 2022 beogen wij 35 deelnemers te begeleiden in hun MDT per half jaar. We gaan
ons wekelijks bezighouden met de werving van nieuwe deelnemers om die doelstelling te
behalen. Verder zal de samenwerking met Oranje Helpers worden voortgezet, zij
organiseren landelijke wervingsacties en verwijzen Dordtse aanmeldingen door naar ons
MDT-programma.
Afgelopen jaar zijn wij gestart met MDT Onderwijs. In 2022 willen we deze vorm van
maatschappelijke diensttijd intensiveren. Dit doen we door te blijven zoeken naar
aansluitingen op het huidige lesprogramma, denk bijvoorbeeld aan MDT in combinatie met
een maatschappelijke stage of het profielwerkstuk. Daarnaast willen we graag onze
samenwerkingen met het Wartburg College, het Insula College, HBO Drechtsteden, de
Christelijke Hogeschool Ede, het Stedelijk Dalton Lyceum en het Johan de Witt-gymnasium
voortzetten en waar mogelijk uitbreiden.
In het jaar 2021 hebben wij een mooi aanbod verzameld van ervaringsplekken voor diverse
deelnemers. In 2022 willen we dit aanbod (zowel in diversiteit als in aantallen) uitbreiden.
Wij vinden het belangrijk om iedere jongere een passend aanbod te kunnen bieden. Zo
kunnen we ook kwetsbare jongeren in Dordrecht de mogelijkheid geven om bij ons mee te
doen met MDT.
Wij willen onze deelnemers in 2022 iedere twee maanden een training aanbieden. Daarbij
zullen we waar mogelijk aansluiten op de interesses en leerambities van de deelnemende
jongeren op dat moment. Om ons aanbod in trainingen divers en relevant te houden, gaan
we in 2022 weer op zoek naar externe (bij voorkeur lokale) personen en/of organisaties die
deze trainingen willen verzorgen.
In 2021 hebben wij veel rekening moeten houden met de toen geldende Coronamaatregelen. In 2022 hopen wij daarom weer fysieke ontmoetingen tussen onze
deelnemers te kunnen organiseren, we merken dat deze behoefte er is. We zullen dit doen
door eens per maand een Skill&Chill avond (voorheen: groeiplaats) te organiseren. Dit is een
avond waarbij er samen wordt gegeten en waar relevante thema’s worden besproken. Wij
vinden het belangrijk dat onze deelnemers hun eigen sociale netwerk kunnen uitbreiden
tijdens hun MDT.
We streven naar een mooi jaar voor MDT YourCube en MDT Onderwijs waarin jongeren een
verschil kunnen maken in het leven van stadsgenoten in een kwetsbare positie en
tegelijkertijd aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling kunnen werken.
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BEDANKT!
Er zijn veel mensen en organisaties tegen wie we ‘dankjewel’ willen zeggen:
Waar zouden we zijn zonder de jongeren die zich in hun vrije tijd willen inzetten voor hun
stadsgenoten? Bedankt voor jullie enthousiasme en betrokkenheid!
Al onze samenwerkingspartners willen we bedanken voor hun vertrouwen en het
doorverwijzen van hulpvragen of jongeren naar onze organisatie. We hopen ook in 2022
weer op deze waardevolle samenwerkingen.
We bedanken TijdVoorActie voor de coaching en trainingen voor de coördinatoren en voor
het organiseren van de bijeenkomsten die ons in verbinding hielden met jongeren
vrijwilligersnetwerken uit andere plaatsen.
Ook hartelijk bedankt aan alle donateurs (bedrijven en particulieren), fondsen, gemeente
Dordrecht en de landelijke overheid, die in 2021 het werk van onze stichting met hun
financiële bijdrage mogelijk hebben gemaakt!
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STICHTING NETWERK DORDTSE HELDEN
JAARREKENING 2021
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Stichting Netwerk Dordtse Helden
Balans per 31 december 2021

31 Dec 2021
Diverse te vorderen
Liquide middelen

Begin vermogen
Batig/ nadelig saldo
Eigen vermogen
Belastingen en personeelskosten te betalen
Vooruit ontvangen subsidies
Vooruitontvangen bedragen
Overige te betalen bedragen

3.733

31 Dec 2020

77.600

3.600
16.595

81.332

20.195

538
5.612
6.150

195
343
538

9.220
57.000
7.162
1.800

6.493
7.264
5.000
900

81.333

20.195

20
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Toelichting
Alle vorderingen en schulden worden gewaardeerd op hun nominale waarde. Indien nodig wordt
rekening gehouden met een afwaardering wegens oninbaarheid.
Bijdragen van fondsen en gemeenten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.
Per einde van het boekjaar zijn er drie mensen in dienst van de stichting. Gemiddeld over het jaar is
de bezetting 2,0 fte.
Gedurende het jaar is een fondsenwervingscampagne voor 2022 gestart die succesvol is geweest. De
meeste fondsen hebben hun bijdragen voor 2022 al overgemaakt. Deze zijn opgenomen onder de
post vooruit ontvangen subsidies.
Overige gegevens
Het bestuur heeft besloten om het batig saldo toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit besluit is
al in de jaarrekening verwerkt.
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