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Wat begon in 2020 als een woest plan
werd in 2021 bekroond met de aftrap van
een informeel netwerk waarbij we met
meer dan 80 aanwezigen uit bijna 40
organisaties samen een hybride online
bijeenkomst beleefden. De kerngroep was
aanwezig in het Huis van de Stad, onze
wethouder Corine Dijkstra trapte 'live' af in
de Raadszaal en het geheel werd gefilmd
en thuis interactief bezocht door onze
onmisbare partners uit het informele
sociaal domein. Daar spraken we de
intentie uit om onze krachten ook online te
bundelen in een website waar de Goudse
inwoner het rijke aanbod aan voorliggende
hulp kan vinden. Goudapot hielp ons daar
financieel bij.

De intentie van het netwerk is dan ook
behalve het zichtbaar maken van het
aanbod, ook het versterken van de
informele partners. Ook in Gouda is
vrijwillige inzet een onmisbaar onderdeel
om een inclusieve samenleving mogelijk te
maken. Meedoen, mee mogen doen, maar
ook mee kunnen doen.
Daarvoor werken we het beste samen. Niet
als doel op zich, maar als middel om onze
eigen doelen te behalen.
We benutten elkaars expertise. En we
steven ernaar dat we voor elke hulpvraag
de juiste vrijwilliger vinden. Informeel waar
mogelijk, formeel waar nodig. 
Met die doelen startten we dit avontuur.
Met een kerngroep, die zich actief
committeert met langdurige
betrokkenheid. We verbinden ons in deze
actieve rol van kernlid voor minimaal 2 jaar
aan IN Gouda. 

De projectleider wordt vanuit de sociaal
makelaars van het Sociaal Team geleverd
zodat we een stabiele kern houden. Ook
zullen de sociaal makelaars zich actief als
ambassadeur van het netwerk inzetten.
Met deze solide basis van de 7 enthousiaste
kerngroepleden en de 5 ambassadeurs
konden we onze voorgenomen plannen voor
2021 dan ook ten uitvoer brengen. 
We hebben de Corona beperkingen
getrotseerd en hebben inmiddels 2
online/hybride bijeenkomsten gehad, 1
fysieke bijeenkomst en een website
gerealiseerd. Er hebben zich inmiddels 60
partners op deze website aangemeld en we
hebben nóg meer mensen onze
netwerkpartners mogen noemen. Er zijn
goede verbindingen met sleutelfiguren
binnen andere domeinen zoals cultuur en
sport, we zijn geïnterviewd door ons eigen
Kontakt en op de valreep van het jaar ook
nog door Gouwestad TV. Dit interview wordt
begin 2022 uitgezonden en is een mooie
start van het nieuwe jaar. Het is nog geen
anderhalf jaar geleden dat in een lockdown
dit plan ontstond. 

Wij zijn trots.
Trots op de totstandkoming van het
netwerk, trotser nog op alle betrokken
informele initiatieven, het meest trots op
een stad waar omzien naar elkaar nog elke
dag een feit is. Met elkaar, voor elkaar,
samen Gouda!

Kerngroep
IN Gouda
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Het jaar 2021 gaat de boeken in als een jaar waar Covid 19 nog
steeds de dienst uitmaakte maar ook als een jaar waarin de
plannen van een bevlogen kerngroep om de informele zorg in
Gouda te versterken, in daden werden omgezet. Online,
zoomen, appen, bellen, soms op anderhalve meter, maar
steeds bleef deze kerngroep in verbinding. Met elkaar en met
hun potentiële achterban.
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www.in-gouda.nl  is sinds november
2021 online.  Inmiddels zijn hier 60
organisaties op te vinden en daar
komen er steeds nog bij.

Ruim 140 mensen hebben zich
gemeld om onze digitale
berichten te ontvangen

35 tot 40 organisaties
bezochten per keer onze
netwerkbijeenkomsten

we organiseerden in 2021 
3 netwerkbijeenkomsten, 
2 online/hybride en 1 fysiek

We ontvingen een donatie van
Goudapot van 2752,75 voor het
realiseren van de website

Voor de feestdagen deelden
we al  bijna 800
koelkastmagneten uit aan onze
netwerkpartners en hun
vrijwilligers



Netwerk
bijeenkomsten

Tweede bijeenkomst: eenzaamheid
6 juli 2021: IN Gouda organiseert een tweede hybride netwerkbijeenkomst.
Gedwongen door de Corona maatregelen nodigen we de netwerkpartners
weer online uit, maar ons netwerk laat ons niet in de steek. 35 organisaties
vertegenwoordigen zich online. Sarie Donk, het gezicht achter misschien wel
het langst bestaande informele initiatief van Gouda neemt ons mee naar de
buurttuin en trakteert en inspireert ons met vele verhalen. Allemaal juweeltjes
die ons allen doen beseffen dat we met elkaar zinvol werk verrichten of bieden
aan een ieder die voor een ander van betekenis wil zijn. Helpen en geholpen
worden gaan zo hand in hand.
In outbreak rooms gaan we met elkaar plannen maken voor de week van het
samenzijn, zoals wij in Gouda de landelijke week tegen de eenzaamheid
noemen.

3 keer per jaar netwerkbijeenkomsten

Eerste bijeenkomst: INline Festival
8 april 2021: IN Gouda gaat een beetje online. 
Wel op locatie filmen, maar met online bezoekers. 
Wel een inspirerende spreker achter de kansel, maar met toehoorders via
Zoom, 
Wel interessante workshops, maar via Zoom break-out rooms. 
Wethouder Dijkstra opende het netwerk. Wij waren blij met meer dan 80
online bezoekers uit zo'n 40 verschillende organisaties
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Derde bijeenkomst: taal en meedoen
4 november 2021: Yes! Eindelijk gaan we elkaar echt ontmoeten in een live
bijeenkomst , dit keer in de Chocoladefabriek. Stichting Lezen en Schrijven en
het Taalhuis introduceren het thema taal en meedoen. En met gebak en een
virtueel vurwerk lanceren we trots onze website www.in-gouda.nl waar dan al
50 partners zich voorstellen en hun aanbod laten zien.
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Klik hier om het artikel te lezen

https://www.goudsepost.nl/reader/49665/193919/goudse-initiatieven-bundelen-hun-krachten
https://www.goudsepost.nl/reader/49665/193919/goudse-initiatieven-bundelen-hun-krachten
https://www.goudsepost.nl/reader/49665/193919/goudse-initiatieven-bundelen-hun-krachten
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Swanenburghshofje
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Burennetwerk/HipHelpt
Gerard Schotanus

Sociaal Team Gouda

Sebastiaan
Boelhouwer

Taalhuis-Bibliotheek Gouda
Marloes Middeldorp

Sociaal Team Gouda
Berthie Melissen

Samen voor Goud
Maurice de Korne



Contact

Projectleider
Berthie Melissen

06-28098420

www.in-gouda.nl
info@in-gouda.nl
@in-gouda
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