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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 2020 zijn er 22 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 2020 als volgt:  
 

Bestuursleden 

Voorzitter     Geert van Eeuwijk 

Penningmeester     Wouter Boor 

Secretaris     Maaike de Ruiter 

Algemeen bestuurslid     Jaco Boven 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

Projectcoördinatoren 

Marion van Bruggen   Pionier en netwerkcoördinator (Dordtse Helden en YourCube) 

Suzanne Souljé  Pionier en netwerkcoördinator (Dordtse Helden)  

Jacorien Littooij  Pionier en netwerkcoördinator (YourCube) 

 

 
 

Algemeen 

Website www.netwerkdordtsehelden.nl 

Facebook Netwerk Dordtse Helden 

LinkedIn Netwerk Dordtse Helden 

Instagram Dordtse Helden 

Rek.nr.  NL32 RABO 0335 3741 66 

KvK nr.  72936398 

RSIN  859292174 

http://www.netwerkdordtsehelden.nl/
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YourCube 

Gedurende 2020 heeft de stichting een tweede activiteit gestart, een proeftuin voor de 

Maatschappelijke Diensttijd genaamd YourCube. YourCube is een traject van minimaal 80 

uur in een half jaar tijd voor jongeren tussen de 14-27 jaar. In dit traject doen zij 

vrijwilligerswerk en nemen deel aan trainingen en/of workshops en groeiplaatsen. Ze 

betekenen iets voor de maatschappij en werken tegelijkertijd aan hun eigen ontwikkeling. 

Als afsluiting van het traject ontvangt de jongere een Europees erkend certificaat.  

 
Voor het project YourCube ontvangt de stichting een subsidie van het ministerie van VWS. 
Deze subsidie wordt besteed aan de 36 personeelsuren die binnen het team ingezet worden 
voor het uitvoeren van dit project.  
 
De resultaten van het project YourCube hebben geen overlap met het reguliere werk van 
Dordtse Helden. 
 
Het project YourCube versterkt de andere projecten van Dordtse Helden omdat… 

• het team groter is geworden en we daardoor beter zichtbaar zijn in de stad.  

• de teamleden beide projecten onder de aandacht brengen bij jongeren en 
samenwerkingspartners, waardoor er meer kans is op aansluiting op één van de 
projecten. 

• jongeren soms ook via het ene project in het andere terecht blijken te komen.  
 
Toekomst: Netwerk Dordtse Helden blijft het project YourCube in ieder geval uitvoeren tot 
april 2022. We weten nog niet of en hoe het project daarna voortgezet kan worden.  
 

Hierna wordt eerst ingegaan op Dordtse Helden en daarna op YourCube. 
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DORDTSE HELDEN - EVALUATIE 2020 

Inhoudelijke terugblik op het tweede projectjaar 

Het tweede projectjaar was een goed gevuld jaar met veel aangepaste activiteiten. Ondanks 
de corona-pandemie hebben wij onze doelstellingen kunnen behalen. Vooral in dit jaar 
bleek ons jongeren-vrijwilligersnetwerk hard nodig in de stad Dordrecht. Wij hebben op de 
hulpvragen van de stad ingespeeld door middel van belacties, boodschappenhulp en het 
verspreiden van mondkapjes. Dit jaar zijn we ook gegroeid als team, zo is er een derde 
netwerkcoördinator bijgekomen en een algemeen bestuurslid. Dit heeft ervoor gezorgd dat 
wij meer hulpvragen hebben kunnen beantwoorden in Dordrecht. Daarnaast zijn wij dit jaar 
een maatschappelijk diensttijd project gestart, genaamd YourCube. Hiermee faciliteren wij 
een plek voor jongeren om zich te ontwikkelen en een certificaat te behalen. Tot slot 
hebben wij dit jaar af kunnen sluiten met het behalen van de Dordtse Talentprijs, een mooie 
waardering voor ons werk.  
 

1. Resultaten in cijfers (1 januari tot 31 december 2020) 

*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. 

38 praktische projecten 

48 maatjesprojecten + belmaatjesprojecten 

19 boodschappen/hond uitlaten 

5 groepsprojecten voor doelgroepen 

**Hulpactiviteiten 

Onder hulpactiviteit verstaan we elke afzonderlijke activiteit waarbij jongeren zich via 

Netwerk Dordtse Helden vrijwillig inzetten. 

63 praktische hulpactiviteiten 

603 activiteiten i.v.m. maatjescontacten en belmaatjescontacten 

168 activiteiten i.v.m. boodschappen doen/hond uitlaten 

15 groepsactiviteiten voor doelgroepen 

 

***Bereikte jongeren 

 Doelstelling Resultaat 

Projecten* 75 111 
Hulpactiviteiten** 250 849 
Vrijwilligers 250 204 
Vrijwilligersuren - 1127 (>1100) 
Hulpontvangers 220 404 (>400) 
Bereikte jongeren*** 1000 800 
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Bestaande uit: 

Scholen via inspiratie colleges, projecten en vrijwilligersmarkt: 100 leerlingen 

Verenigingen/jongerenorganisaties bezocht: 100 jongeren 

Festival in het park: 50 jongeren 

Sociale media volgers: 531 op Instagram en 599 op Facebook, gezien de overlap ronden we 

dit af op 550 jongeren 

2. Evaluatie hoofddoel 

Hulp en netwerk bieden aan Dordtenaren die weinig of geen netwerk hebben door de inzet 

van jongeren.  

Dit stond weer centraal en bleek in coronatijd zeer relevant. Jongeren deden weer volop 

vrijwilligerswerk via Dordtse Helden.  

 

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. 

Vrijwilliger: “Ik zie mijn maatjescontact niet meer als vrijwilligerswerk maar eerder als een 

vriendschap”. We bieden vrijwilligerswerk op maat en jongeren hebben goede ervaringen.  

 

Het netwerk van (hulpbehoevende) mensen wordt versterkt. 

Maatjesprojecten versterken iemands sociale netwerk en verlagen voor hulpvragers de 

drempel om ook praktische hulp te vragen. Zo vroeg een mevrouw met een wandelmaatje 

ook hulp bij het maken van haar lamp. Zo komen er vaak meerdere jongeren bij iemand 

over de vloer met ieder hun eigen talenten, een echt netwerk dus! 

 

Er is een goede samenwerking met maatschappelijke organisaties. 

We hebben o.a. samengewerkt met Stichting Present, HipHelpt, 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, Leger des Heils, Eddee Zorgverlening, PZC, Zorgcentrum de Linde, Stichting Het 

Spectrum. De intensieve samenwerking met Present en Samen Dordt wordt in 2021 

voortgezet in Stichting Hulplijn Dordt. 

 

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. De één heeft een 

migratieachtergrond en de ander woont nog in de wijk waar hij geboren is. De één is 
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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. Hoewel de meerderheid van de 

structurele vrijwilligers op dit moment een christelijke achtergrond heeft, zijn er dit jaar 

meer jongeren met een andere achtergrond bijgekomen. We vinden het belangrijk om de 

breedte van de Dordtse samenleving ook in ons vrijwilligersbestand terug te zien.  

 

Er ontstaat een cultuur van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. 

Soms vraagt de hulpontvanger na onze hulp 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 

probleem in Dordrecht, mensen schamen zich vaak voor het vragen van hulp. We zien het 

als onze missie om de schaamte rondom ‘hulp vragen’ bespreekbaar te maken 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 zijn 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. We zien dat zij veel hebben aan het contact met de andere vrijwilligers, 

bijvoorbeeld tijdens borrels, groeiplaatsen en trainingen. 

 

Actief burgerschap ontwikkelen. 

Het vrijwilligerswerk maakt jongeren bewust van wat er in de maatschappij speelt en welke 

uitdagingen mensen in hun leven kunnen hebben. Zij ontmoeten verschillende doelgroepen, 

soms voor het eerst. Dit brengt jongeren persoonlijke ontwikkeling én actief burgerschap. 

 

De onderlinge betrokkenheid, zorg en inzet voor elkaar wordt vergroot. 

Dit volgt uit al het voorgaande.  

 

4. Leerervaringen en professionalisering 

2020 was een jaar van professionalisering voor netwerkcoördinatoren en bestuur.  

Tuinen: Veel tuinen hebben eigenlijk structureel onderhoud nodig en vaak zijn ze niet 

onderhoudsvriendelijk. Het opknappen van de tuin is soms maar een deel van de oplossing 

voor mensen en er is vaak ook grote behoefte aan sociaal contact. Regelmatig schuilt er 

meer problematiek achter een verwaarloosde tuin. Met Stichting Present, Trivire, 

Woonbron en de Gemeente Dordrecht ontstonden de plannen voor ‘sociaal tuinieren’, 

waarmee we samen een duurzame oplossing creëren voor deze situaties.  
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Gedragscode: Wanneer wij een vrijwilliger inzetten, laten wij deze eerst een gedragscode 

ondertekenen. In deze gedragscode staan onze normen en waarden, de randvoorwaarden 

van onze manier van werken. Deze is dit jaar aangevuld met afspraken over drank en drugs.  

Focus: Er kwamen dit jaar veel mogelijkheden op ons af: samenwerkingen, projecten. Een 

goed teken, maar ook reden om keuzes te maken. We kiezen kwaliteit boven kwantiteit. 

Daar hoort soms bij dat we nee moeten zeggen, hoe graag we al die kansen ook zouden 

pakken.  

Corona: We hebben ongelooflijk veel geleerd van deze crisis. Door de maatregelen van het 

OM waren wij genoodzaakt onze activiteiten aan te passen. Creativiteit en wilskracht waren 

nodig! We hielden de borrels digitaal, veel maatjescontacten zijn met elkaar gaan bellen en 

de coördinatoren zijn zoveel mogelijk thuis gaan werken. We leerden van de digitale borrels 

interactieve en gezellige momenten te maken, zodat er toch onderling contact bleef. Het 

thuiswerken was soms moeilijk: als coördinatoren misten we het directe contact met 

collega’s en de jongeren. We merkten wel dat er veel vrijwillige energie ontstond tijdens de 

eerste coronagolf. Het aanbod was soms groter dan de vraag, dat was prachtig. In de 

tweede golf merkten we dat de vrijwillige energie iets afnam en hier hebben we dan ook op 

in moeten spelen. We hebben hiervan geleerd dat er veel solidariteit, creativiteit en energie 

ontstaat tijdens een crisistijd, maar dat op de langere termijn de uitdaging is om dit gevoel 

van “samen sterk” met elkaar vast te houden. 

 

5. Successen 

De samenwerking die ontstaan is onder de naam “Licht voor Dordt” is zeker een succes van 
het afgelopen jaar. Tijdens de Coronacrisis zijn we samen met Stichting Present en Samen 
Dordt een hulplijn gestart voor alle corona-gerelateerde hulpvragen in Dordrecht. Zo 
ontstond er 1 plek voor het aanvragen van hulp, en konden mensen sneller geholpen 
worden doordat er meerdere organisaties achter zaten. Deze succesvolle samenwerking 
zullen wij in het volgende jaar doorzetten onder de naam “Hulplijn Dordt”. De hulplijn zal 
dan niet meer alleen voor corona-gerelateerde hulpvragen zijn, maar voor alle informele 
hulpvragen in Dordrecht. Daarnaast heeft Licht voor Dordt de Passieprijs gewonnen dit jaar, 
een bekroning op deze samenwerking! 
 
Het winnen van de Talentprijs is nog zo’n succes van het 
afgelopen jaar. Dit jaar reikten Inzet078, de Gemeente 
Dordrecht en een vakjury de Dordtse Vrijwilligersprijzen weer 
uit. Netwerk Dordtse Helden ontving de Talentprijs, omdat wij 
naast het vrijwilligerswerk ook de persoonlijke ontwikkeling 
van onze vrijwilligers centraal staat. Vrijwilligers krijgen bij ons 
de kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.  
 
Netwerk Dordtse Helden is naast een leuke 
vrijwilligersorganisatie ook erkend leerbedrijf geworden. Wij mogen mbo-studenten 
begeleiden in hun stage. We hebben in 2020 meerdere stagiaires begeleid en enthousiast 
gemaakt voor sociaal werk en gaan dat ook in 2021 weer doen. 
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DORDTSE HELDEN - VOORUITBLIK NAAR 2021 

Inhoudelijke vooruitblik naar 2021 

Doelstelling 3e projectjaar (jan-dec 2021) 
Projecten   120 
Hulpactiviteiten  500 
Vrijwilligers   300 
Hulpontvangers  240 
Bereikte jongeren  1250 
 
Samenwerkingspartners: Wij blijven samenwerken met Dordtse maatschappelijke 
organisaties en Gemeente Dordrecht. We willen meer gaan samenwerken met bedrijven. In 
2020 ontstond al een mooie samenwerking met Ames Dordrecht. De samenwerking met 
Stichting Present en Samen Dordt zetten we in 2021 voort in Stichting Hulplijn Dordt. Via 
deze hulplijn zal Netwerk Dordtse Helden structureel meer in verbinding staan met andere 
informele en formele maatschappelijke organisaties. 
 
PR: Netwerk Dordtse Helden maakt gebruik van Instagram, Facebook, LinkedIn en onze 
eigen website. In 2021 gaan we ook een YouTube kanaal in gebruik nemen.  
We vragen lokale media om verslag te doen van activiteiten of verhalen over vrijwilligers.   

Planning 3e projectjaar: 2021 

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 (juni/juli) 
 
Doorlopende activiteiten 
- Praktische hulpactiviteiten (projectmatig/eenmalig) 
- Sociale hulpactiviteiten (structureel) 
- Maatjestrajecten (structureel) 
- Sociale groepsactiviteiten (eenmalig) 
- Sociaal tuinieren (projectmatig/structureel) 
 
Jongeren bieden via Netwerk Dordtse Helden hulp en aandacht aan Dordtenaren die weinig 
of geen netwerk en/of financiële middelen hebben. We zoeken naar activiteiten die zowel 
de hulpontvangers als de jongeren passen en bieden op die manier maatwerk. 
 
Maatjesprojecten: In Dordrecht is veel eenzaamheid onder 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.  
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Sociale projecten: Groepen jongeren doen via Netwerk Dordtse Helden sociale projecten. 
Een activiteit in een zorginstelling, een buurtproject met kinderen, een activiteit met dak- en 
thuislozen, wandelen met ouderen of een uitje met mensen met een beperking.  
 
Praktische klussen: 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.  
 
Sociaal tuinieren: Een verwaarloosde tuin gaat vaak gepaard met eenzaamheid, daarnaast 
vereisen tuinen vaak structurele hulp. Om in te spelen op dit probleem, willen wij in 
samenwerking met Stichting Present en Duurzaamheidscentrum Weizigt volgend jaar 
starten met “sociaal tuinieren”. Deze hulp zal zowel sociaal als praktisch zijn. Eerst wordt 
een tuin opnieuw ingericht op een groene en onderhoudsvriendelijke manier. Een 
vrijwilliger zal vervolgens voor langere tijd aan eenzelfde persoon en dus tuin worden 
gekoppeld, vergelijkbaar met een maatjescontact. Er zal bij sociaal tuinieren meer aandacht 
liggen op het sociale contact dat naast het tuinieren plaats kan vinden.  
 
Werven en binden van jonge vrijwilligers: Netwerk Dordtse Helden komt op plaatsen waar 
jongeren zijn, zodat zij op een natuurlijke en laagdrempelige manier bereikt worden. Onder 
normale omstandigheden geven de coördinatoren gastlessen op scholen en zijn aanwezig 
op vrijwilligersmarkten. Ook worden projecten met schoolklassen georganiseerd. Sommige 
van de leerlingen blijven daarna betrokken bij het netwerk en gaan zich vaker inzetten. Ook 
bij jeugdgroepen en -organisaties, zoals de jongerenraad van de Rabobank 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 Dordtse 
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 
meestal via de hulpverlening. In 2021 zullen hulpvragen via “Hulplijn Dordt” binnenkomen. 
 
Ondersteuning: De ondersteuning van vrijwilligers vindt plaats door middel van een 
kennismakingsgesprek, tussentijdse 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. Daarnaast 
bieden wij onze vrijwilligers een aantal keer per jaar diverse trainingen.  
 
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. 
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Begroting Dordtse Helden 2021 

 
Rekening houdend met de plannen voor de toekomst is de begroting 2021 als volgt 
vastgesteld: 
 

 

 

  

Stichting Netwerk Dordtse Helden

concept begroting 2021

Dordtse 

Helden

Bijdrage Kansfonds 10.000            

Bijdrage VSB fonds 7.500              

Bijdrage Oranje fonds 10.000            

Bijdrage fondsen 27.500            

Bijdrage Maatschappelijke organisaties 7.500              

Bijdrage gemeente 20.000            

Subsidie Your Cube

Bijdrage lokale partners 3.500              

Bijdragen bedrijven 4.800              

Overige bijdragen en giften 1.200              

-                  

Totaal baten 64.500            

Directe kosten besteed aan doelstelling 2.600              

-                  

Personeelskosten 46.900            

Personeelskosten Your Cube

PR en communicatie 6.400              

Kantoorkosten 6.000              

Bijdrage landelijk netwerk 3.100              

Rente en soortgelijke kosten 100                 

-                  

Totaal kosten 65.100            

Batig saldo -600                
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YOURCUBE - ALGEMEEN 

 
YourCube 
YourCube is een project van Stichting Netwerk Dordtse Helden. YourCube is een vorm van 
de Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT). Er zijn verschillende vormen van MDT in Nederland 
(en ook in Dordrecht). Het project YourCube is ontwikkeld door Tijd voor Actie en wordt 
uitgevoerd door lokale jongerenvrijwilligersnetwerken in het land die aangesloten zijn bij 
Tijd voor Actie. YourCube Dordrecht is gestart in april 2020. 
 
Maatschappelijke Dienst Tijd 
De Maatschappelijk Dienst Tijd is een landelijk concept wat ontstaan is uit opdracht van de 
overheid. Tijdens een MDT zetten jongeren (14-27 jr) zich vrijwillig in voor een ander met als 
doel persoonlijke ontwikkeling. De MDT is officieel ingevoerd in maart 2020. Voor die tijd is 
het concept verkend in proeftuinen door het hele land.  
 
Het Traject 
Een MDT-traject bij 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 YourCube altijd in voor 
mensen die geen of weinig netwerk hebben. Het doel van YourCube is dat een jongere 
zichzelf ontwikkeld 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. 

Wekelijks 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. 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. 
 
Projectcoördinatoren van YourCube Dordrecht 
Jacorien Littooij : 16 uur per week 
Marion van Bruggen: 20 uur per week 
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YOURCUBE – INHOUDELIJKE TERUGBLIK OP 2020 

 
We begonnen het project YourCube in april, een maand later dan de landelijke start en met 
één coördinator. Vanwege de Corona-crisis moesten we de start wat uitstellen. Vanaf mei 
zijn we YourCube met volledige capaciteit gaan draaien. De eerste focus lag op het werven 
van jongeren en het creëren van werkplekken waar jongeren hun YourCube-traject konden 
uitvoeren. 
 

Aantal gestarte deelnemers Vroegtijdig gestopt Afgerond in 2020 

10 1 0 

 
Werving 
We hebben op verschillende manieren aan werving gedaan om jongeren te vinden voor 
YourCube; 

- Op de eerste plaats hebben we de jongeren die al actief waren in het netwerk van 
Dordtse Helden benaderd en geïnformeerd over YourCube.  

- We zijn in gesprek gegaan met de leerplichtambtenaar en de Sociale Dienst.  
- We hebben presentaties gegeven bij jeugdverenigingen van kerken.  
- Berichten geplaatst op sociale media over dit nieuwe project en artikelen laten 

plaatsen in de lokale kranten.  
- “Oranje Helpers” heeft een wervingsactie gedaan in Dordrecht voor ons waar wij 

opvolging aan hebben gegeven.  
- We hebben al onze samenwerkingspartners die veel met jongeren werken 

geïnformeerd over ons nieuwe project. 
- Ook hebben we contact gezocht met verschillende scholen (daarover meer bij MDT-

Onderwijs). 
 

De landelijke doelstelling ligt op het werven van 50 deelnemers per half jaar. Deze 
doelstelling hebben we niet gehaald. We gaan ervan uit dat de Corona-crisis daar een 
belangrijke rol in heeft gespeeld. 
De tien deelnemers die we in 2020 hebben geworven kwamen voornamelijk uit het Netwerk 
van Dordtse Helden (5), via individuele aanmeldingen (4) en via Prokino (1). 
 
Werkplekken 
Een werkplek voor een jongere die YourCube doet kan heel divers zijn. Op de eerste plaats 
zijn we in gesprek gegaan met de huidige samenwerkingspartners van Dordtse Helden. Daar 
kregen we direct positieve reacties en vonden we snel plekken waar jongeren van YourCube 
terecht konden. Denk aan partners als: de Sociale Koffiebar, Geef het Dordt, de Bibliotheek, 
FC Dordrecht, ASVZ, het Spectrum, PCZ Crabbehoff, het Parkhuis en R-Newt. Ook hebben 
we veel nieuwe samenwerkingspartners bereikt zoals: Gemiva, Stichting Voorlezen, 
Buurthuis Crabbehoeve, de Kledingbank en de Voedselbank. En meer faciliterende partners 
zoals voetbalclub GSC/ODS en Stayoke.  

Jongeren kunnen hun 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 YourCube. 
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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 YourCube. 
Ook kunnen jongeren zelf een project opzetten binnen hun YourCube traject. Denk hierbij 
aan het organiseren van een kledingbeurs, het opzetten van een sportproject of 
buurtactiviteit.  
 

Activiteit Partner Soort werkplek Aantal deelnemers 
Helpen in bediening Sociale Koffiebar Op locatie bij partner 1 
Voorlezen in gezin Stichting 

Voorlezen 
Maatjescontact 3 

Helpen bij 
Meubelbank 

Geef het Dordt Op locatie bij partner 2 

Opzetten 
voetbalproject met 

statushouders 

GSC-ODS en 
R-Newt 

Eigen  project 3 

Bezoekers 
ontvangen 

Het Parkhuis Op locatie bij partner 1 

Helpen bij 
dagbesteding 

Gemiva Op locatie bij partner 2 

Opzetten 
kaartenactie 

Het Parkhuis Eigen project 1 

 
Trajectbegeleiding 
Met alle startende deelnemers hebben we een intakegesprek gevoerd en soms nog een 
verkennende intake daar aan voorafgaand. Dit gebeurde soms fysiek, soms online. In 
november hebben we de eerste groeiplaats bijeenkomst georganiseerd. Dit kon fysiek met 
strenge navolging van de Corona-maatregelen. We hebben in de Blauwe Kamer van de 
Stadsbibliotheek met elkaar een frietje gegeten met snack en daarna kennisgemaakt en ons 
eigen persoonlijke netwerk met elkaar uitgetekend en besproken. De coördinaten hebben 
bijna wekelijks contact gehad met alle deelnemende jongeren, en wanneer het kon, zijn zij 
mee geweest naar kennismakingsgesprekken op locatie. 
 
Trainingen 
Bij het volgen van een YourCube-traject horen ook trainingen om jezelf te ontwikkelen en 
als het even kan om persoonlijke leerdoelen te ondersteunen. In september hebben we een 
training aangeboden in samenwerking met Stichting Vriend en Vuur over effectieve 
communicatie. Dit vond plaats op een eilandje in de Biesbosch met vervoer per boot. Een 
erg geslaagde dag! Ook hebben we een training aangeboden over soft-skills en nog één over 
culturele verschillen. Deze trainingen zijn vanwege corona verplaatst naar 2021. In 
december konden deelnemers terecht bij een HR-adviseur van Hert en de Ree om hun CV 
een update te geven en advies daarover te krijgen.  
 
MDT Onderwijs 
Vanuit Tijd voor Actie is er ook een apart concept ontwikkeld voor MDT op scholen. Hierbij 
wordt het MDT-traject geïntegreerd op een school en vallen de uren deels in het 



Stichting Netwerk Dordtse Helden Jaarverslag 2020 

14 
 

onderwijsprogramma. Bij YourCube Dordrecht zijn we hierover in gesprek gegaan met het 
Insula College en het Da Vinci College. Vooral bij het Insula College zijn eind 2020 
gesprekken gevoerd met positieve intenties. 
 
Corona 
Vanwege de Corona-crisis hebben we de start van YourCube moeten vertragen. Ook was 
het lastiger om jongeren te werven omdat veel scholen tijdelijk dicht waren of hun focus 
hadden bij het bieden van online onderwijs. Ook grote groepen jongeren fysiek benaderen 
kon niet vanwege de Corona-maatregelen. Soms moesten activiteiten, trainingen of 
groeiplaatsen afgelast of verplaatst worden of in een online setting aangeboden worden 
wat vaak voor een mindere opkomst van jongeren zorgden. Toch kon er gelukkig ook veel 
wel doorgaan. Tien jongeren konden starten met hun YourCube traject en hebben verschil 
kunnen maken voor mensen met geen of weinig netwerk. 
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YOURCUBE – VOORUITBLIK NAAR DE TOEKOMST 

 

In het jaar 2021 willen we de landelijke doelstelling halen van 50 deelnemers per half jaar. 
Daarom zullen we ons in de eerste maanden vooral focussen op werving van nieuwe 
deelnemers en op MDT-Onderwijs om resultaten te behalen in onze samenwerking met de 
scholen. Dit doen we door nieuwe samenwerkingspartners te benaderen die binnen hun 
werk en netwerk deelnemers kunnen aanbieden voor YourCube. Ook zullen we de 
deelnemende jongeren stimuleren om nieuwe deelnemers aan te dragen en daar een 
beloning tegenover te stellen en zullen we opnieuw samenwerken met Oranje Helpers en 
gebruik maken van hun wervingscampagnes. 
 
In het jaar 2021 willen we ons aanbod van werkplekken voor de deelnemers uitbreiden 
zodat er een gevarieerd aanbod ontstaat en elke deelnemer aan de slag kan op een plek die 
aansluit bij zijn/haar leerdoelen en interesses. Dit zullen we gaan doen door organisaties en 
instellingen waarmee we nog niet samenwerken te benaderen en in ons huidige netwerk 
steeds onze oren en ogen open te houden en actief in te gaan op nieuwe kansen.  
 
In het jaar 2021 willen we elke twee maanden een training aanbieding aan de deelnemende 
jongeren. Daarbij zullen we proberen aan te sluiten bij de activiteiten en interesses van de 
deelnemers op dat moment. Ook zullen we op zoek blijven naar samenwerkingspartners om 
trainingen aan te bieden en daarbij zullen we ook samenwerken met de andere MDT-
projecten in Dordrecht. 
 
In het jaar 2021 willen we met minimaal één school een samenwerking aangaan die MDT-
Onderwijs zal integreren in de school. We hopen dat dit met het Insula College zal zijn. Ook 
hopen we daarin stappen te kunnen zetten met het Da Vinci College. En als het nodig is 
contact te zoeken met andere scholen. 
 
In het jaar 2021 zullen we nog steeds te maken hebben met de Corona-maatregelen en de 
aanhoudende crisis. Toch geloven we dat we ondanks alle aanpassingen jongeren een mooi 
traject aan kunnen bieden en dat we steeds op creatieve manieren vormen kunnen vinden 
om jongeren verschil te kunnen laten maken in het leven van stadsgenoten zonder netwerk. 
En dat we een bijdrage kunnen leveren aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van de 
jongeren. 
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Begroting YourCube 2021 

 

 

  

Stichting Netwerk Dordtse Helden

concept begroting 2021

Bijdrage Kansfonds

Bijdrage VSB fonds

Bijdrage Oranje fonds

Bijdrage fondsen

Bijdrage Maatschappelijke organisaties

Bijdrage gemeente

Subsidie Your Cube 61.300        

Bijdrage lokale partners

Bijdragen bedrijven

Overige bijdragen en giften

Totaal baten 61.300        

Directe kosten besteed aan doelstelling

Personeelskosten

Personeelskosten Your Cube 61.300        

PR en communicatie

Kantoorkosten

Bijdrage landelijk netwerk

Rente en soortgelijke kosten

Totaal kosten 61.300        

Batig saldo -              

MDT
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Balans 

 

  

Stichting Netwerk Dordtse Helden

Balans per 31 december 2020

31 Dec 2020 31 Dec 2019

Diverse te vorderen 3.600                   3.500                    

-                        

Liquide middelen 16.595                 15.690                  

20.195                 19.190                  

Begin vermogen 195                      -                        

Batig/ nadelig saldo 343                      195                        

Eigen vermogen 538                      195                        

Belastingen en personeelskosten te betalen 6.493                   2.495                    

Vooruit ontvange subsidies 7.264                   

Vooruitontvangen bedragen 5.000                   12.500                  

Overige te betalen bedragen 900                      4.000                    

20.195                 19.190                  
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Staat van baten en lasten 

 

  

Stichting Netwerk Dordtse Helden

Staat van baten en lasten tot en met december 2020

Werkelijk jaarbegroting Werkelijk

t/m 2019

december

Dordtse 

Helden Your cube Totaal

Dordtse 

Helden

Bijdrage fondsen 27.458      -            27.458      27.458       35.458    

Bijdrage gemeente 15.000      -            15.000      15.000       10.000    

Bijdrage Maatschappelijke organisaties 10.500      -            10.500      10.000       -           

Bijdrage lokale partners 2.500         -            2.500         6.000         -           

Subsidie Your Cube -             39.484      39.484      -             -           

Bijdragen bedrijven 4.708         -            4.708         4.500         -           

Overige bijdragen en giften 669            -            669            2.500         2.223      

-             -            -             -             

60.835      39.484      100.319    65.458       47.681    

directe kosten besteed aan doelstelling 1.524         729           2.253         2.500         1.583      

-             -            -             -             

Personeelskosten 47.269      -            47.269      45.431       39.307    

Personeelskosten Your Cube -             38.377      38.377      -             -           

PR en communicatie 7.523         -            7.523         12.000       149          

Kantoorkosten 1.431         -            1.431         2.350         3.340      

bijdrage landelijk netwerk 3.000         -            3.000         3.000         3.000      

Rente en soortgelijke kosten 123            -            123            150             107          

-             -            -             

totaal kosten 60.870      39.106      99.976      65.431       47.486    

Batig saldo -35             378           343            27               195          
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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 gemeente worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking 
hebben. 
 
Per einde van het boekjaar zijn er drie messen in dienst van de stichting. Gemiddeld over 
het jaar is de bezetting 1,7 fte. 
 
Gedurende het jaar is er een subsidie aangevraagd en ontvangen voor het project 
YourCube/Maatschappelijke Dienstverlening. Deze subsidie betreft loonkosten en overige 
kosten voor de proeftuin Maatschappelijk dienstverlening in Dordrecht en heeft een 
looptijd van 24 maanden. Elders in het jaarverslag kunt u meer lezen over de inhoudelijke 
resultaten van deze activiteit. Deze nieuwe activiteit was niet in de begroting van 2020 
opgenomen. 
 

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. 


