Toelichting jaarcijfers 2018 Gidsnetwerk Waddinxveen
Stichting GIDSnetwerk Waddinveen is een stichting zonder commercieel oogmerk
voortkomend uit GIDSnetwerk Nederland. De missie van GIDSnetwerk Waddinxveen is het
werken aan een vitale Waddinxveense samenleving waarin we samen werk maken van een
vitale samenleving waarin we elkaar helpen en perspectief bieden. Directe aanleiding voor
de oprichting van GIDSnetwerk was dat een aantal lokale ondernemers geen genoegen
namen met de situatie dat er dorpsgenoten zijn die door omstandigheden in een kwetsbare
positie verkeren en de aansluiting met de samenleving zijn kwijtgeraakt. GIDSnetwerk wil
daartoe enerzijds plaatselijke leiders met elkaar verbinden ten behoeve van het herstellen
van die aansluiting en anderzijds –daar waar dit een zinvolle aanvulling is op wat anderen
doen- ook zelf concrete initiatieven ter hand nemen.
Project Jobmaatjes ReconnAct Waddinxveen
Het belangrijkste initiatief in dit verband is het met steun van de gemeente Waddinxveen in
november 2017 van start gegane ReconnAct jobmaatjesproject Waddinxveen. Deze steun
werd een jaar later, en met een half jaar vertraging, voortgezet. In de loop van 2018 zegden
ook het Oranje fonds en het PIN-fonds een bijdrage aan het project toe. Rabobank
Gouwestreek maakte de organisatie van een jobmaatjestraining en enkele
intervisiebijeenkomsten waarin jobmaatjes onderling ervaringen uitwisselen en met elkaar
leren mogelijk. Dat was in de periode dat we in afwachting waren van het nieuwe besluit van
de gemeente.
Dat is meteen ook de toelichting op het verschil tussen de begrote uitgaven en de werkelijke
uitgaven. Gedurende vijf maanden was er onduidelijkheid of de gemeente haar bijdrage zou
continueren en zijn bijgevolg de uitgaven tot het minimum teruggebracht. Bovendien moest
er rekening mee worden gehouden dat een deel van de toegekende gelden voor het
begrotingsjaar 2019 bestemd zou gaan worden, doordat het Oranje fonds pas haar
toegezegde bijdrage pas na een positief besluit van de gemeente daadwerkelijk beschikbaar
zou stellen. Ook dat besluit kwam bijgevolg in oktober 2018. In november werd meteen een
start gemaakt met de organisatie van de Training of Trainer training, die nog in december
gehouden kon worden. Ook werden maatjes geworven om direct na de start van het jaar
een aantal nieuwe maatjes door de kersverse trainers te laten opleiden. Verder is in
december 2018 met TekstUeel Communicatie een samenwerking aangegaan waarbij de
organisatie op vrijwillige basis een mediastrategie sessie heeft verzorgd ten behoeve van een
gerichter bereik van de doelgroepen. Daarnaast strekte de samenwerking zich uit tot het
gebruik van social media als één van de communicatiekanalen naar bedrijven en burgers.
De samenwerking met ReconnAct landelijk kon eveneens gecontinueerd worden, waardoor
we gebruik konden blijven maken van de website, de emailadressen en ook de
ondersteuning van de projectleider en de webmaster. Eén en ander verklaart waarom er
eind december sprake was van een relatief hoog bedrag aan kortlopende schulden.

In 2018 beschikte het project over 15 getrainde vrijwillige Jobmaatjes en zijn er 26 trajecten
tussen Jobmaatjes en werkzoekende Jobzoekers van start gegaan. Van deze 26 Jobzoekers
hadden er 12 per ultimo 2018 een passende baan en 4 een passende vrijwilligersplek
gevonden. 3 Trajecten zijn om verschillende redenen tussentijds beëindigd en 7 trajecten
liepen in 2019 door. Het is iedere mooi om te zien hoe mensen door persoonlijke aandacht
weer kunnen opbloeien en nieuwe mogelijkheden gaan zien.
Het projectteam bestond naast de professionele projectleider uit het vrijwillig
ondernemersteam dat verantwoordelijk werd voor het leggen van de contacten tussen
GIDSnetwerk/ReconnAct en het lokale bedrijfsleven en uit een vrijwillig webmaster die in de
tweede helft van het jaar de ReconnAct website voor zijn rekening is gaan nemen.
Het projectteam heeft zich in 2018 samen met de voorzitter van het bestuur op diverse
manieren ingespannen om de bekendheid van het project binnen de Waddinxveense
samenleving te vergroten. Onder andere zijn er gesprekke met kerken en de wijkplatforms
geweest; is er gebruik gemaakt van hun publicitaire kanalen en is met een stand meegedaan
aan de vrijwilligersmarkt. Ook zijn de contacten met maatschappelijke
samenwerkingspartners die eveneens ondersteuning aan werkzoekenden bieden verstevigd.
Gespreksavond ‘Er is werk voor iedereen’
Op 10 december heeft GIDSnetwerk een gespreksavond voor werkgevers georganiseerd
waarbij van gedachten is gewisseld over de toegankelijk van de (lokale) arbeidsmarkt voor
mensen met een arbeidsbeperking. De datum viel bewust samen met de internationale dag
van de rechten van de mens en het programma werd in samenspraak met het College van de
Rechten van de Mens vormgegeven. Vanwege de persoonlijke verhalen van werkgevers,
werknemers en werkzoekenden werd het een indringende avond die de aanwezigen aan het
denken heeft gezet.
Bestuurszaken
Het jaar 2018 was voor het bestuur een spannend jaar. Vooral de vraag naar de financiële
continuïteit van het jobmaatjesproject stond voortdurend op de agenda. De verkiezingen
zorgden in Waddinxveen voor qua samenstelling volledig nieuw college van wethouders dat
zich na de zomer volop ging inwerken. Tegelijkertijd was uit de externe evaluatie van de
pilotfase gebleken dat een vervolg zeer aan te bevelen was. In oktober 2018 werden de
nieuwe afspraken met de gemeente bekrachtigd en met ingang van 1 november 2018 ging
het project weer met volle kracht van start.
De penningmeester/secretaris zag zich vanwege persoonlijke omstandigheden genoodzaakt
om uit het bestuur te treden. Het penningmeesterschap werd door de voorzitter
overgenomen. Ter ontlasting van de voorzitter en de projectleider nam de voormalig
penningmeester op zich om op vrijwillige basis in praktische zin de financiële administratie
voor zijn rekening te nemen.
Vooruitblik op 2019
Het bestuur is blij dat er in ieder geval tot 1 juli 2019 voldoende middelen beschikbaar zijn
om met het jobmaatjesproject door te gaan. Tegelijkertijd baart het het bestuur zorgen dat
er vanwege de keuze van de gemeente om zich nog niet voor de periode na 1 juli te
committeren, nog niet van financiële duurzaamheid gesproken kan worden. Wel is het zo

dat bij een positieve evaluatie van de zijde van de gemeente er uitzicht is op een meerjarige
subsidie.
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