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1. Voorwoord 
 
In deze inhoudelijke en financiële verantwoording geeft de Stichting Gouden Mannen de resultaten 
weer van jaar 1 van het beleidsplan 2020-2022. In het kort worden die resultaten toegelicht in de 
context van de gestelde beleidsdoelen.   
Wat doet de stichting Gouden Mannen 
 
Stichting Gouden Mannen levert een programma van trainingen, gericht op het blijvend verbeteren 
van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van 50+ mannen, veelal 
met een migratieachtergrond.  
 
Het programma is beproefd, effectief1 en duurt 1.5 jaar, verdeeld over 3 modules van 20 trainingen 
van 4 uur. 
 
Het programma van Gouden Mannen focust op het respectvol omgaan met elkaar, het verminderen 
van stress- en gedragsproblemen, het ontwikkelen van empathie en (zelf)reflectie en het verbeteren 
van communicatie en presentatievaardigheden.  
 
Alle onderdelen worden in een vaste groep aangeboden. De groep is dan ook een zeer belangrijk 
aspect van Gouden Mannen waarin gezamenlijkheid, omgaan met anderen, elkaar helpen, 
samenwerken, luisteren en vertellen aspecten zijn van de groepsdynamiek. Een sfeer van vertrouwen 
is daarin essentieel.  
 
 
Khalid 
Ik was net gescheiden en ik schaamde me. Praten over mijn problemen was een taboe. Ik raakte 
dakloos. Het begon weer beter te gaan toen ik meedeed met de Gouden Mannen. Bij de Gouden 
Mannen voelde ik me geen nummer meer en er werd goed naar mij geluisterd. 
 
> Khalid heeft inmiddels opgetreden bij een verhalenvertelavond in New Metropolis/Pakhuis de 
Zwijger. 
 

2. Beleidsdoelstellingen van de stichting 
 

¨ De stichting Gouden Mannen richt zich op het overdragen van kennis omtrent het Gouden 
Mannen- programma aan welzijnsorganisaties met de bedoeling dat die dat - in één tot 
anderhalf jaar tijd - volledig zelfstandig kunnen uitvoeren.  
 
Hoe? 

- Door overdracht en training van de noodzakelijke organisatorische kennis. 
- Door overdracht en training van de noodzakelijke programma-inhoudelijke kennis. 

                                                             
1 Zie rapporten Movisie. Deze zijn in te zien via de link: https://www.movisie.nl/publicatie/gouden-mannen en 
de meest recente versie februari 2021 van Mark Bench: als bijlage.  
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¨ Verbetering van de programmakwaliteit en programma-effectiviteit. 
¨ Verbetering van de meetbaarheid van deelnemersprogressie. 
¨ Verbetering van de meetbaarheid van de kwaliteit en effectiviteit van uitvoering. 

 

3. Doelgroep 
 
Deelnemers aan het programma kampen met een tekort aan zelfvertrouwen in combinatie met 
problemen met de gezondheid (afgekeurd), de thuissituatie (echtscheiding) en/of op de 
arbeidsmarkt (ontslag). Dit uit zich in gevoelens van isolement en depressie. Niet zelden hebben ze 
schulden en externaliserende vormen van sociale incompetentie zoals angst, onmacht, 
opvoedingsproblemen of huiselijk geweld. De deelnemers hebben geen of weinig betekenisvolle 
contacten buiten hun eigen familie en wonen veelal in probleemwijken.  
 
Adry 
Ik had 22 jaar bij Dirk van den Broek gewerkt. Op een gegeven moment had ik last van mijn 
enkel en moest ik geopereerd worden. Na mijn operatie werd ik ontslagen. Uiteindelijk kwam 
ik ook terecht bij de Gouden Mannen. Ik heb geleerd hoe ik met mijn boosheid om kan gaan. 
Ik heb geleerd hoe ik problemen op kan lossen. Ik begin mensen ook weer te vertrouwen. 
 
> Adry is inmiddels een van de drijvende krachten achter de Soepsteensoepavonden2 in de 
Kolenkit Kas. 
 

4. Speerpunten van het beleid 2020-2022  
 
Vanuit de aanname dat de vraag naar de programma’s van Gouden Mannen zou groeien, is in het 
beleidsplan 2020-2022 ingezet op de volgende speerpunten:   
 
1) Opzetten van de organisatie.  
2) Investeren in de kennis- en programmaoverdraagbaarheid  
3) Verbetering van de communicatie met partners en deelnemers. 
4) Verbetering van de beschrijving, monitoring, effectiviteit en evaluatie van het programma. 
5) Verbetering van de uitstroommogelijkheden voor deelnemers. 
6) Aansluiting bij sociale en culturele initiatieven in de stadsdelen waar het programma Gouden 

Mannen wordt uitgevoerd. 

 

                                                             
2 Hierbij neemt iedereen eigen ingrediënten mee en wordt er gezamenlijk soep voor buurtbewoners en gasten 
gekookt. De avonden worden georganiseerd door 8 tot 10 mannen. Het aantal gasten varieert van 8 tot 15. 
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5. Speerpuntenverslag 2020  
 
Hierbij, per speerpunt, een schets van de achtergrond en een verantwoording van wat er in het 
eerste jaar (2020) heeft plaatsgevonden. 
 
● Speerpunt 1: Opzetten van de organisatie. 
 
Urgentie: 
In oktober 2019 werd duidelijk dat de stichting Kantara-brug niet langer de verantwoordelijkheid 
voor het Gouden Mannen programma kon nemen. Hierdoor dreigden de deelnemers in een vacuüm 
terecht te komen. Er moest snel gehandeld worden om de continuïteit van het programma-aanbod 
te garanderen.  
Besloten werd om een onafhankelijke stichting op te richten met een sturende rol gericht op het 
bewaken van de programmakwaliteit, zowel in de opzet, uitvoering en verdere ontwikkeling en een 
stichting die ook kan inspelen op de toenemende vraag naar het programma.  
 
Resultaten 
Op 5 maart 2020 is de Stichting Gouden Mannen opgericht. Daarmee: 

● Is de onafhankelijkheid in ambitie en de te voeren strategie geformaliseerd. 
● Wordt optimale identiteit aan het programma verschaft. 
● Wordt duidelijkheid verschaft bij uitvoeringspartners, fondsen, subsidieverstrekkers over wie 

het aanspreekpunt is (zie ook speerpunt 3). 
● Per 1 mei 2020 was de stichting operationeel en is Magdy Khalil benoemd tot coördinator . 
● Voor al haar uitvoeringspartners was de stichting vervolgens de vanzelfsprekende en 

deskundige eigenaar van het Gouden Mannen programma.  
● De activiteiten van de stichting zijn - zonder interruptie - voortgezet in stadsdeel Nieuw West 

met uitvoeringspartner SEZO en stadsdeel West met uitvoeringspartner Kantara (tot 31 
december 2020) en Combiwel (vanaf 1 januari 2021).  

● De activiteiten van de stichting zijn uitgebreid naar stadsdeel Zuid met uitvoeringspartner 
SOOZ en naar stadsdeel Oost met uitvoeringspartner Dynamo.   

● In al deze samenwerkingen was de stichting Gouden Mannen - volgens plan – het 
aanspreekpunt, de kennisoverdrager en de kwaliteitsmonitor van het programma Gouden 
Mannen.   

 
● Speerpunt 2: Investeren in kennis- en programmaoverdracht. 
 
Achtergrond:  
Het Gouden Mannen programma werkt volgens een effectieve methodiek waarbij het belangrijk is 
dat een deelnemer geen inconsistenties, overlap en lacunes in zijn trainingsproces ervaart. In die zin 
is het programma vergelijkbaar met een ‘doorlopende leerlijn’ van 60 weken. Haar 
uitvoeringspartners moeten het programma goed organiseren en de diverse programma-onderdelen 
goed gecoördineerd aanbieden. Trainers en begeleiders moeten daarbij kunnen werken volgens de 
programmaopzet en het ‘leerplan’.   
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Bij de Gouden Mannen programma’s zijn veel partijen en organisaties betrokken; 
welzijnsorganisaties die de uitvoering verzorgen (zoals SEZO, Combiwel, SOOZ, Dynamo) en/of 
organisaties die trainingen en lessen verzorgen (zoals Prezens, Arkin, de Regenbooggroep en het 
Storytelling Centre). Daarnaast zijn er ook nog de vele zzp’ers, vrijwilligers en stagaires betrokken. 
Het aantal partners zal alleen maar toenemen bij verdere opschaling.  
 
Problemen: Alle partners moeten goed geïnformeerd en geïnstrueerd aan de slag. Gebeurt dit niet 
dan leid dit tot kwaliteitsverlies bij de programma-uitvoering.  
 
Oplossing(en):  
Een sturende rol aannemen gericht op het bewaken van de programmakwaliteit, zowel in de opzet 
als uitvoering, dus: 

➢ Goede kennisoverdracht en begeleiding bij de opstart van het Gouden Mannen programma 
bij een nieuwe uitvoeringspartner.   

➢ Goede monitoring op kwaliteit bij bestaande uitvoeringspartners. 
➢ Goede kennisoverdracht en training van trainers en begeleiders (train de trainers). 

 
Resultaten:  
 
De stichting heeft: 

● Het management van nieuwe partners Dynamo en SOOZ intensief begeleid bij de opstart en 
het goed laten draaien van het programma. 

● Bestaande partner SEZO begeleid bij het uitvoeren van online coronaprogramma’s volgens 
de programmamethodiek.  

● De overdracht van uitvoering van het programma in West door Kantara-brug aan Combiwel 
begeleid. 

● De opstart in West bij Combiwel begeleid. 
● De opstart in Oost bij Dynamo begeleid. 
● De opstart in Zuid bij SOOZ begeleid. 
● Intervisiebijeenkomsten georganiseerd om het curriculum voor de train de trainers academie 

te bepalen. Deze Gouden Mannen Academie zal voor het eerst plaatsvinden in augustus 
2021 voor alle trainers die betrokken zijn bij het programma. > De Gouden Mannen 
Academie biedt Coaching van de Gouden Mannen-trainers en ondersteuning bij het werken 
aan hun individuele leerdoelen. 

 
● Speerpunt 3. Verbetering van de communicatie met partners en deelnemers  
 
Resultaten: 

● De stichting is voor alle partners een vanzelfsprekende procesbegeleider en het 
kenniscentrum, waar zij voor al hun praktische en inhoudelijke vragen terecht kunnen.  

● De stichting legt de verantwoordelijkheid voor het werven van deelnemers bij de partners, 
maar adviseerde over hoe werving kon plaatsvinden. 

● De stichting bracht partners in verbinding met instanties, organisaties en initiatieven in 
wijken en buurten.  

● De stichting gaat uit van een reactieve, vraag gedreven verwerving van opdrachten. In 2020 
heeft dit geleid tot opstart van het Gouden Mannen programma in Zuid en Oost. I 
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● n februari 2021 zijn er afspraken gemaakt om in september met uitvoeringspartner Doras in 
Noord op te starten.  

● In Zuidoost worden momenteel gesprekken gevoerd met dezelfde intentie: opstart in 
september.  

● Er is een website gebouwd. Daaraan zal in 2021 een intranetfunctie worden toegevoegd met 
instructies en informatie voor uitvoeringsorganisaties en trainers (bijvoorbeeld een 
handreiking voor programmauitvoering, maar ook instructies voor intake en monitoring van 
deelnemers en informatie, inspiratie en oefeningen voor trainers).  

● Een digitaal Platform (online community) voor deelnemers voor steun en informatie tijdens 
corona-crisis. Hierin werd het programma online aangeboden waardoor de ‘leerlijn’ intact 
bleef, maar de deelnemers ook steun aan elkaar en hun trainers hadden. In de voor- en nazit 
werd de mogelijkheid voor deelnemers om vragen te stellen intensief gebruikt.  

 
● Speerpunt 4: Verbetering van de beschrijving, monitoring, effectiviteit en evaluatie van 

het programma. 
 
Resultaten: 
● Er is een infosheet ‘Gouden Mannen reis’ gemaakt voor PR doeleinden. Daarin wordt helder 

uitgelegd wat de stichting doet (zie bijlage). 
● Onderzoeksbureau Mark Bench heeft het Gouden Mannen programma gedetailleerd  

geëvalueerd op effectiviteit. Het conceptrapport is in januari 2021 uitgebracht. Het eindrapport 
volgt in april 2021. Hierin is ook de waardering en ervaring van uitvoerders aan het programma 
meegenomen.  

● Tussentijdse evaluaties van Mark Bench zij gebruikt als input voor gedetailleerde 
programmabeschrijvingen en een zgn handreiking voor trainers en begeleiders door bureau 
Langman. 

● In samenwerking met Francisca Flinterman van de GGD is de intake, progressie en monitoring 
van deelnemers gekoppeld  aan de vragensets van ‘Mijn Positieve Gezondheid’ en het 
‘spinnenweb’ van iHP/GGD/GGZ (www.mijnpositievegezondheid.nl). 

● De stichting heeft 2 online intervisie-/themabijeenkomsten georganiseerd die beide zijn bezocht 
door meer dan 20 trainers, begeleiders en uitvoeringsverantwoordelijken. 

● De stichting heeft de doelstelling ‘signaleren en analyseren’ toegevoegd. Er is een begin gemaakt 
met een kwaliteitsplan met daarin de KPI’s mbt programma uitvoering. De stichting is daardoor 
in staat feedback te verkrijgen en verbanden te leggen tussen gegevens en signalen van de 
deelnemers en/of uitvoeringspartners. Dit stelt de stichting in staat om uitvoerders beter te 
begeleiden en actief oplossingen en verbeteringen door te voeren. 

● Er wordt in mei 2021 door Mark Bench, Roelof  Langman en Magdy Khalil een handboek 
opgeleverd waarin alle aspecten van begeleiding (van werving, intake tot uitstroom) worden 
beschreven. Dit zal de basis vormen voor certificering van het programma en opname in de 
databank Effectieve Sociale Interventies.  

 
● Speerpunt 5: Verbetering van de uitstroommogelijkheden voor deelnemers. 
 
Achtergrond: 
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Na het doorlopen van het Gouden Mannen programma dreigt voor deelnemers een ‘gat’, met name 
omdat de meeste partners (VCA, Regenbooggroep, Venzo, etc), slechts individuele begeleiding 
faciliteren. Daarom wil de Stichting Gouden Mannen graag door- en uitstroomtrajecten ontwikkelen 
voor groepen. 
 
Resultaten: 

● In 2020 is aan de hand van een aantal experimenten een kader gecreëerd voor de pilot 
Gouden Mannen & Co. Daarvoor zijn twee groepen in het leven geroepen. In Nieuw West 
was dat de groep ‘Gouden Mannen on tour’ waarin uitgestroomde Gouden Mannen 
excursies organiseerden, bijvoorbeeld naar het van Goghmuseum. Helaas ging in verband 
met de lockdown de excursie naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen niet door (daar 
hadden zich 46 Gouden Mannen voor ingeschreven). In West werd door een groep 
uitstromers vier keer een – zogenaamde -  Soepsteensoepavond georganiseerd in de 
Kolenkitkas. Dit is een terugkerende buurtavond waarop buurtbewoners bijeenkomen, 
verhalen vertellen en genieten van een maaltijdsoep die alle aanwezigen samen maken. 

 
● Deze projecten worden in 2021 als pilots, kleinschalig opgestart. De resultaten worden 

gemonitord en gebruikt als input voor een te formuleren uitstroomprogramma. Deze kennis 
zal worden overgedragen aan onze uitvoeringspartners.  

 
● Speerpunt 6: Aansluiting bij sociale en culturele initiatieven in de stadsdelen waar het 

programma Gouden Mannen wordt uitgevoerd. 
 

Resultaten: 
De Gouden Mannen hebben aansluiting gezocht en gekregen bij: 

● Initiatieven in Garage Notweg en Stichting The Beach. 
● De Wilde Chefs // GM zoekt verbinding met vrouwen uit Osdorp en Sloten die koken voor 

bewoners en gasten uit de buurt.  
● Buurtwerkplaats Amsterdam Nieuw West en Bakkerij de Eenvoud // Gouden Mannen leren 

een foodtruck maken en brood bakken. 
● New Metropolis / Pakhuis de Zwijger Nieuw West // GM hebben twee 

verhalenvertelavonden georganiseerd.  
● Sloterplasfestival // GM hebben ondanks corona een kraampje verzorgd. 
● De Kolenkitkas // GM hebben 4x gekookt voor de buurt. 
● Buurtwerk Nieuw West // bij Kim Oomen aanvraag buurtbudget. 
● Buurtwerk West // bij Veronica Nab aanvraag buurtbudget. 
● Amsterdam Museum // verzorgen interviews Corona in de Stad. 

 
Andere resultaten: 

●  Vanuit Daadkr8 zijn tijdens de corona crisis drukbezochte online sessies aangeboden. Dit 
werd mede een succes omdat zowel de gemeente Amsterdam als stichting Kantara-brug een 
totaal van 50 laptops ter beschikking stelde. 

● Voor de meest kwetsbare deelnemers zijn -  binnen de huisregels van onze uitvoerende 
partners en RIVM richtlijnen – op diverse locaties bijeenkomsten georganiseerd. 
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● Van mei tot en met augustus is bij de Sloterplas i.sm. Marcel Kick van Daadkr8 en 
vrijwilligers, een bewegingsprogramma georganiseerd voor mannen uit West en Nieuw West 
(zie foto header). 

● Samen met BewegenWerkt zijn, onder leiding van een beweegcoach, online lessen gegeven 
over gezondheid en beweging. 

 

6. Jaarrekening 2020 
De stichting Gouden Mannen is opgericht in maart 2020 en is met haar activiteiten begonnen op 1 
mei 2020.  
 
De stichting heeft ervoor gekozen voor haar opstart de aanvragen bij haar financiële partners te 
formuleren op basis van een projectjaar en activiteitenplan van 12 maanden. Boekhoudkundig 
resulteerde dit in een projectjaar dat eindigt op 30 april 2021. Dit is dan ook de onderlegger van onze 
financiële verantwoording, waarbij wij ook de categorie ‘onderhanden werk’ hebben gehanteerd, 
waarin onze verplichtingen tot 30 april 2020 inzichtelijk zijn gemaakt.   
Ons statutaire boekjaar eindigt echter wel op 31 december en daarom ook de, door onze door de 
accountant geaccordeerde jaarrekening.  Deze jaarrekening is als bijlage toegevoegd.  
 
Het was en is de ambitie van de stichting Gouden Mannen om voor het financieren van haar 
activiteiten steeds minder afhankelijk te zijn van donaties en subsidies. Bij het opschalen van het 
programma naar de stadsdelen Oost (Dynamo) en Zuid (SOOZ) is daarom aan de uitvoeringspartners 
gevraagd om een financiële bijdrage voor projectbegeleiding van de programma-opstart. Beide 
partners reageerden positief. Naar Dynamo mocht een bedrag van €15.887 inclusief BTW worden 
gefactureerd. Bij SOOZ heeft de stichting meegeschreven aan de – vervolgens toegekende – 
subsidieaanvraag. Het betrof hier een subsidiebedrag van €31.500,- dat is uitgekeerd aan SOOZ. Deze 
ontwikkeling had een impact op de uitvoering van het dekkingsplan. Besloten is om daarom de 
aanvragen bij Diogaphte (€7.000),  Ars Donandi (€15.000) en Oranjefonds (€25.000) voor het jaar 
2020 niet door te zetten.  
 

 
De aanvraag bij Fonds Sluyterman van Loo (€5.350) is afgewezen op grond van de leeftijd van de 
doelgroep. Die is 55+. Het fonds richt zich op een doelgroep van 65 en ouder. Dit tekort wordt (ruim) 
gecompenseerd door de bijdrage van de Stichting Kantara Brug (€11.495 via de eigen boekhouding 
van Kantara. Kantara heeft de programmma-begeleider in West als ZZP-er direct bezoldigd).  
 
Ook zijn er minder uitgaven gedaan dan begroot in de eerste drie kwartalen van 2020. Dit vanwege 
aanpassingen aan de uitvoering van het programma in verband met Corona-crisis. In de maanden 
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april en mei 2020, (een deel van) de maand december 2020 en de maand januari 2021 is Gouden 
Mannen Online via ZOOM aangeboden, in de vorm van een alternatief online programma.  
 
ZonMw heeft €25.000,- toegekend, waarvan het laatste deel van €5000,- zal worden overgeboekt na 
afronding van de werkzaamheden van Mark Bench en bureau Langman. Ook dit houdt verband met 
de corona-crisis. Niet alle interviews konden plaatsvinden volgens de initiële planning. Met 
onderzoeksbureau Mark Bench, de opdrachtnemer, is afgesproken dat de eindrapportage van het 
onderzoek, de aanbevelingen en de certificering van het programma zal worden opgeleverd in april 
2021. (Als bijlage treft u ter kennisgeving de meest actuele versie van het rapport van Mark Bench). 
 
Fonds RCOAK zal de door haar toegekende bijdrage van €8500,- achteraf doen op basis van onze 
financiële verantwoording. 
 

7. Vooruitblik 2021: Van projectjaar naar boekjaar 
Voor 2021 zullen onze wij onze aanvragen en verantwoordingen baseren op het statutaire boekjaar, 
dat dientengevolge zal lopen tot 31 december 2021. Dit heeft met name consequenties voor 
algemene kosten (zoals coördinatiekosten, etc.). Deze kosten zijn dus gebaseerd op een 
activiteitenplan van 8 maanden.  
Voor 2022 en 2023 is ons activiteitenplan gebaseerd op 12 maanden en daarmee volledig gekoppeld 
aan de officiële boekjaren. 
 

In 2021 zullen dezelfde speerpunten van het beleid van toepassing blijven. 

 
 


