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1. Inleiding 
In het verkorte boekjaar 20211 werd door stichting Gouden Mannen (ook SGM) ingezet op de 
volgende speerpunten:  

1. Verbeteren 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. 
7. Opschaling. 

In deze verantwoording van jaar 2 wordt per speerpunt besproken hoe deze doelstellingen gestalte 
hebben gekregen en een financiële verantwoording van de daarvoor beschikbaar gemaakte 
middelen. Tenslotte wordt vooruitgeblikt op het jaar 2022. 

2. Wat is Gouden Mannen? 
Gouden Mannen is een programma dat zich richt op moeilijk bereikbare 55+ mannen (veelal met een 
migratie-achtergrond) die maatschappelijk geïsoleerd zijn geraakt. De Gouden Mannen-interventie is 
goed beschreven en goed overdraagbaar gemaakt voor (volledige) uitvoering door 
welzijnsorganisaties en organisaties voor maatschappelijk werk. 

In het Gouden Mannen programma vinden de deelnemers een plek waar ze op verhaal komen, de 
regie terug krijgen en weer uitdagingen aangaan, ondersteund door anderen die daar ook mee bezig 
zijn. Dat doen ze binnen een uitgekiend programma met onderdelen die goed op elkaar aansluiten 
binnen het grote geheel.  

3. De speerpunten van stichting Gouden Mannen in 2021 
Verbeteren van de organisatie.  

- Vanaf oprichting week de administratieve en operationele werkelijkheid van de stichting af 
van het statutaire boekjaar. De oorzaak hiervan was dat haar activiteiten, en dus haar 
aanvragen waren gebaseerd op de systematiek van een projectjaar. Dat veroorzaakte de 
nodige complexiteit op bij het doen van aanvragen bij fondsen, de verantwoordingen en de 
bijkomende administratieve verantwoordelijkheden. De stichting heeft 2021 daarom 
gemaakt tot een verkort boekjaar dat liep van 01 mei tot en met 31 decemeber, zodat vanaf 
2022 begrotingen, verantwoordingen en financiële verslagen zijn gekoppeld aan de officiële 
boekjaren. Dit zal vanaf dat jaar  - zowel intern en extern – duidelijkheid, efficiency en 
(financiële) controle bevorderen.  

- De opschaling van de activiteiten van Gouden Mannen brengt grote uitdagingen met zich 
mee. Inmiddels zijn er vele betaalde krachten en vrijwilligers betrokken bij de stichting. Dat 
vraagt om een heldere structuur en overzicht voor de coördinator. Daarom is er voor het 

                                                             
1 Waarom een verkort boekjaar? Zie o.a. ook speerpunt 3: Verbeteren van de Organisatie. 
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aanstaande jaar 2022 een gedetailleerd operationeel plan opgesteld. Dit onder meer met de 
doelstelling om: 

- Van de gestelde doelen, taken en verantwoordelijkheden een zgn. breakdown met 
toewijzingen daarvan te maken in Microsoft Teams. 

- De coördinator meer overzicht en houvast te bieden.  

- Goede interne overdraagbaarheid van taken en verantwoordelijkheden te borgen.  

- Een goede controle mogelijk te maken van het begrootte tijdsbeslag. 

Investeren in de kennis- en programmaoverdraagbaarheid. 
In 2020 is er een zeer gedetailleerde Gouden Mannen handreiking verschenen. Samen met heldere 
infographics kunnen alle bij het programma betrokkenen hieruit de instructies en kennis halen om 
hun programmataken goed uit te voeren.  

Eerder was door onafhankelijk onderzoeksbureau MarkBench een evaluatie uitgevoerd van het 
Gouden Mannen programma. Daarin is niet allen inhoudelijk naar het programma gekeken, maar is 
ook een analyse van de organisatie en processen gemaakt. Daaruit zijn aanbevelingen gedaan, 
waarvan de volgende in 2021 zijn opgevolgd: 

- Schrijven van een ‘handleiding’ toegespitst op management en coördinatoren van 
uitvoeringspartners. Daarmee wordt het overdragen van kennis binnen de 
uitvoeringsorganisatie na de opstart van een programma vergemakkelijkt zonder dat 
begeleiding door stichting Gouden Mannen noodzakelijk is. Deze handleiding is in mei 2021 
in gedrukte vorm opgeleverd.  

- Schrijven van een ‘handreiking’ speciaal voor trainers en begeleiders. Deze wordt einde Q1 
2022 opgeleverd en zal bestaan uit: 

§ De doelstellingen en samenhang van de modules, als leidraad voor training en 
begeleiding. 

§ Een week tot week beschrijving van alle onderwerpen en onderdelen van het 
programma. 

§ Voorbeelden van inspirerende werkvormen.  

- Er is een Gouden Mannen Academie georganiseerd. Dit was een dag waarin alle onderdelen 
van de handreiking werden behandeld met specifieke aandacht voor o.a. 
programmasamenhang, randvoorwaarden, het gebruik van het spinnenweb, evaluatie van 
trainingen en deelnemers, gebruik van het online dashboard voor progressiemeting bij 
deelnemers en intervisie. N.B. Als bijlage is een lijst van deelnemers toegevoegd.  

- Met ondersteuning van Oranjefonds en Board Compagnons is er in december 2021 met alle 
uitvoeringspartners een strategiedag georganiseerd. Hierin zijn in een zeer uitgebreide sessie 
de ervaringen en behaalde resultaten besproken, maar ook de (rand)voorwaarden voor een 
volwaardig partnership in de toekomst. Met de uitkomsten van de dag is het mogelijk om – 
vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten, structurele inbedding van het Gouden 
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Mannen programma te realiseren bij uitvoeringspartners en de continuïteit en kwaliteit 
ervan te waarborgen. 

Verbetering van de communicatie met partners en deelnemers. 
Mede op verzoek van de uitvoeringspartners wordt een Gouden Mannen werd een 
intranetomgeving ontwikkeld als centraal digitaal informatie- en ontmoetingspunt. Hierin wordt aan 
alle betrokkenen toegang verschaft tot handreikingen, manuals, instructievideos. Ook wordt 
onderling contact mogelijk gemaakt om met elkaar te sparren, informatie uit te wisselen en elkaar te 
inspireren.  

Het Gouden Mannen Intranet heeft grote voordelen, zoals: 

- Als digitaal ontmoetingspunt voor deelnemers. De chatrooms en Gouden Mannen online 
waren een groot succes als ontmoetingsmogelijkheid tijdens de strenge lockdowns in 
Coronatijd. Ook biedt deze faciliteit de mogelijkheid voor deelnemers om elkaar community-
breed te ontmoeten, ook buiten het officiële programma. Aan deze functie zal ook een loket 
als vraagbaak, bemand door hulpverleners worden toegevoegd.   

- Als digitaal ontmoetings- en uitwisselingspunt voor medewerkers. 
- Verbeteren betrokkenheid medewerkers, trainers en begeleiders. 
- Het beter managen en ondersteunen van medewerkers op afstand. 
- Afstemmingsmogelijkheid voor de verschillende trainers/begeleiders in dezelfde fase in alle 

werkgebieden. 
- Toegang tot up-to-date informatie, documenten en nieuws voor medewerkers en 

deelnemers. 
- Koppeling/eenvoudige toegang tot het GM kwaliteitssysteem en dashboard.  
- Gouden Mannen deelnemers binnen en buiten hun eigen groep met elkaar in verbinding 

brengen 
 
Dit intranetplatform zal in de zomer van 2022 worden opgeleverd. 
  
Verbetering van de monitoring, effectiviteit en evaluatie van het programma. 
Stichting Gouden Mannen wil graag de het welbevinden en de progressie van deelnemers aan haar 
programma kunnen meten. Daarvoor is een Dashboard ontwikkeld en opgeleverd (zie bijlage). De 
vragen daarin worden door begeleiders samen met individuele deelnemers beantwoord. De 
antwoorden worden gekoppeld aan de ‘mijn positieve gezondheid’- systematiek van iPH (ook wel 
bekend als het spinnenweb).  

Ook worden in de context van het Dashboard vragen gesteld aan deelnemers, trainers, begeleiders 
en coördinatoren vragen gesteld hoe het programma door de diverse partners wordt uitgevoerd. 
Met name of die uitvoering plaatsvindt volgens: 

§ het voorgeschreven format, en; 
§ volgens de gestelde kwaliteitseisen.   

Daarbij komen o.a. de volgende vragen aan de orde: 

- Worden door de uitvoeringspartner(s) alle programmaonderdelen aangeboden. 
- Worden de programmaonderdelen in de juiste samenhang en volgorde aangeboden. 
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- Zijn alle programmaonderdelen aan bod gekomen. 
- Waren de trainers en begeleiders van het gewenste niveau. 
- Was de kwaliteit van de wekelijkse evaluatiegesprekken en intervisie en de evaluatiemomenten 

bij fasewisselingen voldoende. 
- Wat waren de in- en uitstroomcijfers. 
- Hoe was de uitstroom naar werk, participatie en naar Gouden Mannen en Co2, etc. 

Verbetering van de uitstroommogelijkheden voor deelnemers. 
De uitstroom na het Gouden Mannen is gericht op ‘weer meedoen in de maatschappij’. Veel van de 
mogelijkheden en faciliteiten rondom uitstroom zijn gericht op individuele begeleiding. Een 
significant aantal deelnemers aan het programma Gouden Mannen vervalt echter in oude 
gewoontes. Ze voelen zich er alweer snel alleen voor staan, en dan ligt terugval op de loer. 
Groepsgewijze uitstroom lijkt een goede oplossing. 

Daarom is de pilot ‘Gouden Mannen en Co’  uitgevoerd als aanvulling op het programma. In deze 
pilot werden/worden kleine projecten getest die – bijvoorbeeld middels het aanvragen van 
buurtbugetten, groepsgewijze uitstroom mogelijk maken. De ideeën hiervoor zijn door de 
deelnemers zelf aangeleverd. In 2021 zijn naast zomervacantiefitness, museumbezoek en 
stadswandelingen (ondermeer) de volgende projecten uitgevoerd: 

- Voor de Gouden Mannen Soepsteensoepavond werden in de lokale KolenkitKas vier 
goedbezochte buurtavonden georganiseerd waarbij de hele buurt kon samenkomen om 
verhalen te vertellen en bezoekers konden genieten van een maaltijdsoep die de aanwezigen 
samen maakten. 

- Voor de ‘Versierservice’ konden/kunnen belangstellenden Gouden Mannen inhuren om de 
decoratie van evenementen, bruiloften en verjaardagen te verzorgen. Hierbij worden ook 
cateringdiensten en muzikale omlijsting aangeboden. In 2021 is de versierservice drie keer in 
actie gekomen, alle keren rondom evenementen van stichting Gouden Mannen. Voor 2022 
zal de service worden ingehuurd door stadsdeel Oost als toegezegd door wethouder 
Maarten Poorter. 

- Voor project Voor Gouden Mannen Geen Berg Te Hoog staat in juni 2022 de beklimming van 
de Sparrhorn in Zwitserland op het programma. Hiervoor hebben zich meer dan 30 
deelnemers aangemeld. Ter voorbereiding van de klim kregen deelnemers trainingen en 
cursussen een plan van aanpak maken, budgetteren, sponsors benaderen, teambuiding (met 
Kringwijs) en wordt er collectief gewerkt aan hun conditie. 

- In de dependance van Pakhuis de Zwijger, New Metropolis in Nieuw-West is samen met het 
initiatief Single SuperMom en het Eenouderpunt een kringgesprek georganiseerd. Het motto 
van de avond was ‘Vrouwen, Mannen, Rollen’. Ondanks lockdownmaatregelen werd de 
avond bezocht door 35 deelnemers. In een bijzondere goede sfeer werd er gediscussieerd 
over wat en hoe het is om vrouw of man te zijn en hoe je culturele achtergrond doorwerkt in 
je leven en je rol; in relaties, in moeder of vader zijn. Het gesprek werd geleid door Zeinab el 
Bouni en Fouad Lakbir. De hapjes en drankjes werden verzorgd door Gouden Man 

                                                             
2 Zie ook speerpunt verbetering uitstroommogelijkheden  
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Mohammed Gharib en de muzikale intermezzo’s door Gouden Mannen Ruhi Kaplansan en 
Recep.  

- Deelname aan Stadsreporters met als doel dat Gouden Mannen als (seniore) wijkbewoners 
film- en audioreportages maken over sociale, culturele en sportieve initiatieven in hun eigen 
buurt en wijk.  Initiatiefneemster Mirna Ligthart leert de deelnemers opnames maken en 
monteren. Gouden mannen waren betrokken bij reportages maken over broodbakken in 
Buurthuis de Schakel, een reportage over hun eigen iniatief ‘Vrouwen, Mannen, Rollen’, een 
reportage over de buurtwerkplaats Sloterplas en een interview met wethouder Groot 
Wassink en Tofik Dibi. Deelname zorgt ervoor dat Gouden Mannen de inspirerende plekken 
in de wijk leren kennen voor ontmoeting, creativiteit en zingeving. Zo verlagen ze voor 
henzelf én anderen de drempel tot deelname.  

Deze projecten werden als pilots, kleinschalig opgestart. De resultaten worden gemonitord en 
gebruikt als input voor een nieuw te formuleren uitstroomprogramma. Zie ook speerpunten 2022. 

Aansluiting bij sociale en culturele initiatieven in de stadsdelen waar het programma 
Gouden Mannen wordt uitgevoerd. 
De Stichting wil deelname aan culturele initiatieven en burengroepen zoveel mogelijk actief 
bevorderen. In 2021 is samengewerkt met vele initiatieven zoals de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, 
de Regenbooggroep, vele buurthuizen, Buurtwerkplaats Nieuw-West, The Beach, Wilde Chefs, 
Oogsttuin The Four Sisters, de KolenkitKas, Pro Demos, de GGD (Gouden Mannen waren actief in de 
vaccinatiecampagnes in de wijk), Stadreporters, Dress for Success, Pakhuis de Zwijger, het Caring 
Community festival en vele andere. Gouden Mannen zetten zich ook regelmatig in om hun verhaal 
als ervaringsdeskundige te doen. 

Het uitgangspunt bij deze ambitie is dat er passende, structurele samenwerkingen ontstaan.   

Opschalen 
In 2021 werd het programma Gouden Mannen in Amsterdam aangeboden in vijf verschillende 
stadsdelen met partners die eigen middelen en fte’s konden aanwenden aan de uitvoering ervan. Dit 
na een proces van opstartbegeleiding en kennisoverdracht door de stichting Gouden Mannen. Deze 
begeleiding heeft als doelstelling om deze partners in staat te stellen binnen twee jaar het 
programma geheel zelfstandig uit te voeren en binnen hun eigen werkgebied op te schalen.  

Hieronder volgt per stadsdeel een kort verslag:  

Nieuw West:  Met uitvoeringspartner SEZO loopt de programmauitvoering zeer geolied. In 2021 
werd het programma aangeboden aan meer dan 45 unieke deelnemers. Van partner SEZO zijn 
Marcel Kick en Zeinab (Doula van Vrouw en Vaart) opgeleid als groepsbegeleiders fase 2 en 3. Voor 
de fase 1 groep januari 2022 zijn de aanmeldingen binnengestroomd en starten we weer met een 
groep van 15.  

Ook bood SEZO in centrum Daadkr8 onderdak aan de pilot Gouden Mannen & Co waar circa 30 
deelnemers aan meedoen. (Verslag Magdy Khalil) 

Zuid:   Met uitvoeringspartner SOOZ loopt de uitvoering van het programma goed, maar in 
dit werkgebied was er wel een dip te bespeuren in het aantal deelnemers tijdens de lockdowns. Zo is 
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in 2021 de uitvoering van de eerste fase van het programma gestart met 13 deelnemers, maar is die 
fase voltooid slechts 7 deelnemers. Door de verschillende lockdowns is geprobeerd online verder te 
gaan maar dat was voor de een aantal deelnemers – vooral van de deze fase 1 groep, nog een te 
grote stap. In september is een nieuwe fase 1 groep gestart met wederom 13 deelnemers waarvan er 
4 van de eerdere groep aan zijn toegevoegd. De overigen zijn via nieuwe werving gestart. Daarvan 
waren in december 2021 drie deelnemers afgehaakt. Deze groep is in januari ‘22 doorgegaan met de 
fase 2 van het Gouden Mannen programma. In Zuid waren er totaal voor alle fasen 28 unieke 
deelnemers. (Verslag Adri van Beers) 

Met SOOZ is daarnaast voor dezelfde doelgroep, maar met een NT1 achtergrond een programma 
opgestart voor 15 deelnemers. Dit op verzoek van partners WPI en stadsdeel Zuid vanuit het 
programma Integrale Aanpak Diamantbuurt en Marathonbuurt. De doelgroep participeert niet en 
zijn – volgens WPI en stadsdeel, op de lange termijn qua welzijn en financiën een zorg voor de stad. 
De pilot biedt deelnemers een verkort programma van 40 weken (met minder aandacht voor de taal- 
en computeronderdelen).  WPI verwijst de deelnemers voort dit programma. MarkBench zal het 
proces en deelnemerstevredenheid evalueren en meten. Met een positieve uitkomst streven 
stichting Gouden Mannen en SOOZ ernaar dit programma Gouden mannen NT1 ook in volgende 
jaren door te zetten. (Verslag Krista Jansen, directeur SOOZ) 

Oost:  Met uitvoeringspartner Dynamo zijn er rond de 33 mannen actief, verdeeld over 
verschillende groepen en fases. Ook hier was het coronajaar de oorzaak van een dip, maar in februari 
kon – mede  vanwege de versoepelingen, weer worden gestart met een redelijk grote groep van 11 
enthousiaste mannen. In juni waren dat er 14. Er waren in Oost geen uitvallers maar wel een aantal 
deelnemers die onregelmatig participeerden aan de trainingen. De groep van 8 die in december is 
uitgestroomd heeft aangegeven graag bij elkaar te willen blijven. Zij gaan nu onder begeleiding van 
een vrijwilliger verder als bewonersgroep volgens het model Gouden Mannen & Co en zijn druk bezig 
met het verkennen de mogelijkheden die de buurt hen biedt. (verslag Mohamed el Hassani) 

West:   In dit stadsdeel heeft uitvoeringsorganisatie Combiwel het stokje overgenomen van 
stichting Kantara-brug nadat stadsdeel West te kennen had gegeven geen subsidie meer beschikbaar 
te stellen aan Kantara. Deze samenwerking, hoewel uit nood geboren, heeft er toch toe geleid dat 32 
unieke deelnemers aan het programma hebben kunnen meedoen. Dit vergde veel improvisatie- en 
aanpassingsvermogen van Combiwel, ondanks intensieve begeleiding door Gouden Mannen 
procesbegeleider Carolien Maris. Ook hier bleek dat het structureel aanbieden van een 
groepsactiviteit een duidelijk inzicht in de bijkomende verantwoordelijkheden vergt. Zo waren er 
problemen met het registreren van BSN nummers van de deelnemers (essentiel voor taal- en 
computerpartner SIPI (Stichting voor Interculturele Participatie en Integratie). Ook moet Combiwel 
vanuit de verschillende ‘bloedgroepen’ als de Collectieve MaDi en het Buurtteam FTE’s beschikbaar 
stellen. Dat was geen vanzelfsprekendheid, maar door de krachten te bundelen hebben toch 32 
unieke deelnemers aan het programma kunnen meedoen. (Verslag Erik Bout) 

Noord:   Doras - De Sociale Maatschap en het Buurtteam zijn in 2021 gestart met de eerste 
Gouden Mannen groep. De opkomst bij de eerste groep was mooi, zo een 14 mannen, waarvan er 10 
zijn gebleven. Het is een fijne groep mannen, waarbij er meteen warme contacten onderling 
ontstonden. Dit eveneens bij de tweede groep, waarbij elke man goed in de groep lijkt te liggen. Bij 
beide groepen hadden Doras een rommelige start, niet allen vanwege corona, maar ook door 
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opstartruis in de communicatie met enkele partners. Inmiddels zijn de opstartproblemen 
gladgestreken en is het programma al bij al een groot succes bij ons in noord! (Verslag Branko van 
Broekhuizen) 

Zuidoost:  De opstart in Zuidoost heeft helaas niet plaatsgevonden. Stichting Gouden Mannen 
was in 2020 in vergevorderd gesprek met directeur Kenny Zschüschen van beoogd uitvoeringspartner 
Venzo. In mei 2021 bleek de aanstaande fusie tussen het Programmabureau Amsterdam Zuidoost en 
Venzo zoveel onduidelijkheden op te leveren, dat in maart 2021 werd besloten de opstart van het 
programma uit te stellen tot nader order. In oktober is besloten de aanvraag voor 
opstartondersteuning voor Zuidoost bij Oranfonds in te trekken.  

Omstreeks die tijd werd er vanuit CIVIC Amsterdam concrete belangstelling getoond om de plaats 
van Venzo in te nemen. Inmiddels is besloten om met CIVIC het Gouden Mannen programma 
Zuidoost op te starten in september 2022.  

CIVIC Amsterdam maakt onderdeel uit van de B&A Groep. Dit brengt zowel nadelen als voordelen 
met zich mee. CIVIC Amsterdam is juridisch een BV. Dat gegeven bemoeilijkt de opstartfinanciering in 
de constructie die daarvoor met het Oranjefonds is afgesproken. Daar tegenover staat dat B&A voor 
de stichting Gouden Mannen een goede strategische partner zou kunnen zijn. Zij zijn actief op het 
gebied van sociaal werk en wijkopbouwwerk in diverse gemeenten en bieden Wmo-begeleiding door 
heel Nederland. Kennisoverdracht aan B&A kan veel tijds- en kosten efficiënter dan bij ‘lokaal’ 
actieve organisaties. Met deze partner is de ambitie om het programma in andere steden dan 
Amsterdam op te starten daarom een stap dichterbij.  (Verslag Erik Bout) 

4. Jaarrekening 2021 
Het boekjaar 2021 stond in het teken van de doelstelling om het financieel-administratieve jaar in lijn 
te brengen met het statutaire boekjaar. De stichting beschouwde het als onwenselijk om het regime 
van projectjaren aan te houden zoals dat ontstond bij haar oprichting in maart 2020 en de aanvang 
van haar activiteiten op 1 mei van dat jaar. Boekhoudkundig resulteerde dit in een projectjaar dat 
eindigde op 30 april 2021. Dat gegeven was vervolgens de onderlegger van onze financiële 
verantwoordingen. Dit leidde tot complexiteit in onze verslaglegging. Immers, onze - door de 
accountant geaccordeerde  jaarrekening betrof de periode 1 mei 2020 tot en met 31 december, waar 
onze verantwoording was gekoppeld aan het projectjaar dat liep van 1 mei 2020 tot 31 april 2021.  

Om deze situatie in de toekomst te voorkomen heeft de stichting in het jaar 2021 gewerkt met een 
verkort boekjaar van 8 maanden dat begon op 1 mei 2021 en eindigde op 31 december. De door de 
accountant geaccordeerde jaarrekening betreft wel het volledige jaar.   

In het verkorte boekjaar 2021 - lopende van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2021 - zijn de 
geplande activiteiten vrijwel geheel volgens plan door de stichting Gouden Mannen uitgevoerd. De 
afwijkingen die impact hadden op de begroting worden hieronder nader toegelicht in de paragraaf 
‘Afwijzingen en Afwijkingen’ hieronder. 

Bijstelling begroting 2021 
De begroting 2021 met een totaal van €124.086,- is naar beneden bijgesteld met een bedrag van 
€12.221,- naar €111.865,-. Dit vanwege het niet opstarten van het programma in Amsterdam 
Zuidoost. De aanvraag bij Oranjefonds die deze opstart had moeten dekken is daarom uitgesteld naar 
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2022, wellicht met uitvoeringspartner Civic in plaats van Venzo (zie voor nadere uitleg paragraaf 
Opschalen).  

Subsidiebaten 2021 
Voor de dekking van de stichting Gouden Mannen begroting van €111.865,- is: 

- €20.752,- direct aan partner Doras / de Sociale Maatschap toegekend door Oranjefonds. 

- €  5.000,- afkomstig uit gekapitaliseerde bijdragen van gekapitaliseerde bijdragen van vrijwilligers 
en om niet verrichtte diensten. 

- €  2.100,- afkomstig van de gekapitaliseerde bijdrage van SEZO voor de huisvesting van stichting 
Gouden Mannen. 

Voor de dekking van kosten van haar activiteiten had stichting Gouden Mannen gerekend op 
€84.013,- aan subsidiebaten op haar eigen rekening courant, waarvan €1.500, nog moet worden 
ontvangen van Dioraphte.  

NB: in de Jaarrekening 2021 is het werkelijk ontvangen bedrag door de accountant gecalculeerd op 
€85.370,-. Het verschil kan (vrijwel geheel) worden verklaard uit: 

- aan de minkant de in 2021 nog niet uitgekeerde bedragen à €3800,- van Alliantie 
Mannenemancipatie en €1500,- van Dioraphte.  

- aan de pluskant een extra – niet verwachte bijdrage van €1000,- van het donatieplatform Geef, 
donaties van €405,- van particulieren voor de kerstactie van Gouden Mannen Nieuw-West en en de 
in 2021 uitgekeerde bijdrage van €5000 van Zon Mw die eigenlijk had moeten worden voldaan in 
2020. 

 

Afwijzingen en afwijkingen  
> Sluyterman van Loo 
De aanvraag bij Fonds Sluyterman van Loo van €5000,- is afgewezen op grond van de leeftijd van de 
doelgroep. Die is 55+. Het fonds richt zich op een doelgroep van 65 en ouder.  

> HNO 
Fonds Hulp na Onderzoek heeft €2000,- toegekend in plaats van het gevraagde bedrag van €4500,- 
Het gevraagde bedrag was geoormerkt voor het project Gouden Mannen en Co. Het lagere bedrag 
had geen effect op de geplande activiteiten. De betrokken vrijwilligers en stagairs hebben afgezien 
van een vrijwilligersbijdrage.  

Bedrag benodigde dekking volgens dekkingsplan 84.013,00€  
Nog niet ontvangen Dio - 1.500,00€    
Nog niet ontvangen All - 3.800,00€    

78.713,00€  
Zon Mw bijdrage tegoed 2020 + 5.000,00€    

85.118,00€  
Calculatie ontvangen bedrag door accountant 85.370€         

verschil 252€              
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> Ars Donandi 
Onze aanvraag bij Fonds Ars Donandi is in afstemming met het fonds verlaagd van €15.000,- naar 
€10.000,- 

> Dioraphte 
Bij dit fonds heeft de stichting de mogelijkheid gekregen om haar aanvraag van €7.000,- te verhogen 
naar €15.000,-. Het toegekende bedrag is voor 90% uitgekeerd in 2021. Dit tegoed zal worden 
uitgekeerd in 2022.  

> Bijdrage Alliantie  
De doelgroep van het programma Gouden Mannen is moeilijk te bereiken. De bijdrage van de 
Alliantie is bedoeld voor de inzet en expertise van stichting Gouden Mannen bij het realiseren van 
meer en betere emancipatie van de SGM-doelgroep in Amsterdam en om andere organisaties te 
stimuleren en te faciliteren om met mannenemancipatie aan de slag te gaan. Dit bedrag van €3800,- 
is niet overgeboekt op de rekening van de stichting in 2021.  

> Bijdrage TU Delft 
Deze bijdrage was geoormerkt voor het organiseren van activiteiten in samenwerking met stichting 
Kolenkitkas in Amsterdam West, met name de Soepsteensoep avonden. 

> Opstart programma Gouden Mannen in Amsterdam Zuidoost 
Deze opstart heeft niet plaatsgevonden. Het daarvoor toegezegde bedrag van €12.221,- is niet 
aangevraagd bij Oranjefonds. Zie voor een gedetailleerd verslag van de achtergronden van dit besluit 
de paragraaf ‘Opschalen’.  

Dekkingsplan donaties en giften van het verkort boekjaar 2021 

 

Overzicht toegekende donaties 2021

Oranjefonds opstart Amsterdam Noord. NB: aanvraag en toekenning via partnerorganisatie Doras 20.752,00€     
Fundatie Van den Santheuvel Sobbe 10.000,00€     
Dioraphte 15.000,00€     
Kansfonds, zegge €12.500,- 12.500,00€     
HNO (€2500,- minder dan aangevraagd) 2.000,00€       
Eigen bijdrage Uitvoeringspartners 8.213,00€       
VSBFonds 20.000,00€     
Ars Donani 10.000,00€     
Bijdrage TU Delft Gouden Mannen en Co / Kolenkitkas 2.500,00€       
Gekapitaliseerde eigen bijdrage 5.000,00€       
Gekapitaliseerde bijdrage huisvesting door Sezo 2.100,00€       
Alliantie Mannenemancipatie Amsterdam 3.800,00€       
Totaal 111.865,00€   

Afwijzing
Sluyterman van Loo (afwijzing: te oude doelgroep) = € 5.000,-

Benodigd voor dekking van alle geplande activiteiten 111.865,00€   
Behaalde dekking in percentage totaal benodigde middelen 100,00
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Voor de uitgaven verwijzen wij naar de Toelichting op de staat van baten en lasten in de Jaarrekening 
2021.  

5. Vooruitblik 2022: Transitiejaar, omvorming naar substantiële 
(licentie)bijdrage van uitvoeringspartners 

2022 wordt het laatste jaar van het 3 jarenplan ‘‘Op weg naar een duurzame, opschaalbare 
maatschappelijke onderneming’. Daarvoor is een begroting is opgesteld met een stevige 
financieringsvraag aan fondsen. Na deze het laatste jaar van de projectperiode zal stichting Gouden 
Mannen zich veel meer (kunnen) gedragen als een sociale onderneming, waarbij voor de 
toegevoegde waarde die de stichting levert, zowel op het gebied van inhoud 
(programmabeschrijvingen, etc), als op het gebied van organisatorische kennis (handreikingen, 
handleidingen, manuals), als advies (hulp bij het doen van opstartaanvragen bij gemeentes en/of 
fondsen, als op het gebied van overdracht van kennis aan trainers en begeleiders (Intranet, Gouden 
Mannen Academie), een financiële bijdrage kan worden gevraagd aan uitvoeringspartners.  

Ondanks deze ambitie zal enige afhankelijkheid van de bijdragen van fondsen nooit helemaal 
verdwijnen. Vooral op het gebied van verdere programmaverbetering, effectmetingen en nieuwe 
producten (zoals het verder ontwikkelen van het programma Gouden Mannen en Co) gaan wij ervan 
uit ook na de projectperiode op fondsen en subsidies, gericht, een beroep te mogen doen. 

In 2022 zal stichting Gouden Mannen inzetten op de volgende speerpunten: 

> Voorbereiden Licentiemodel  
Het programma Gouden Mannen moet zoveel mogelijk worden uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van partners. Zo zal de stichting Gouden Mannen zich in toenemende mate 
kunnen richten op opschaling van het programma-aanbod, de bewaking van programma- en 
proceskwaliteit, innovatie en het faciliteren van de community. Met name voor haar rollen in de 
monitoring van kwaliteit, innovatie en community is stichting Gouden Mannen voor haar partners 
van waarde. Deze aanname is in december 2021 in een strategiesessie met SEZO, Dynamo, Doras en 
SOOZ getoetst en bevestigd. Deze sessie was dan ook aanleiding en voorbereiding om vanaf 2022 
aan partners om een licentiebijdrage te vragen, waardoor stichting Gouden Mannen minder 
afhankelijk wordt van de bijdragen van fondsen.  

Daarvoor worden de volgende stappen gezet. 

Opstellen van een samenwerkingsplan  

Dit moet leiden tot zo concreet mogelijke afspraken over wie wat wanneer gaat doen: wie welke 
verantwoordelijkheden heeft voor het geheel en wie voor welke onderdelen. Over het 
samenwerkingsplan moet met de partners consensus bestaan, ook over afdracht van een financiële 
bijdrage en de hoogte ervan voor de werkzaamheden van stichting Gouden Mannen. 

Dit samenwerkingsplan wordt in samenwerking met de uitvoeringspartners en met ondersteuning 
van de organisatie Board Compagnions gestalte gegeven. Draagvlak onder alle betrokkenen is 
immers cruciaal en dat vraagt om heldere afspraken. De partnerorganisaties die het programma 
uiteindelijk gaan uitvoeren moeten alle gelegenheid krijgen om mee te denken en mee te 
ontwikkelen; partners moeten mede eigenaar worden. In de jaren na 2023 is dan wel regelmatige 
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(tussentijdse) evaluatie nodig. Signalen van de werkvloer moeten invloed hebben op verbeteringen 
van het programma en kunnen leiden tot bijstellingen in het samenwerkingsplan. 

Beschrijving licentieproducten in pakket  

Gedetailleerde productbeschrijvingen van: 

Het kant en klare programma, inclusief handleidingen, etc. 

PR en communicatie pakket (folderlijn, website). 

Programma doorontwikkeling & kwaliteitsverbetering op basis van evaluaties, praktijkervaringen en 
onderzoek (Update programma elke 2 jaar). 

Het monitoringsysteem en dashboard, inclusief performance feedback.  

Kennis- en ervaringsdelen en community (academie en intranet). Doelstelling: scholing, intervisie-/ 
uitwisselingsplatform voor deelnemers/begeleiders/coördinatoren. 

> Organiseren van diverse bijeenkomsten en intervisie 
Organiseren van een intervisie- en evaluatieoverleg met stakeholders om de voortgang en uitvoering 
van het programma te bespreken. 

De intervisie richt zich op twee vragen: 
• Zijn de gewenste doelstellingen gehaald? 
• Is men (deelnemers, trainers, organisaties) tevreden over de manier waarop dat is gebeurd (het 
proces)? 

Al naar gelang de antwoorden kunnen zullen aanvullingen of correcties op programma, 
handreikingen, draaiboeken en manuals worden doorgevoerd.   

> Maatschappelijke impact meetbaar maken  
De directe kosten voor het aanbieden van het programma zijn overzichtelijk. Immers: ze zijn terug te 
vinden in de uitgaven van de stichting. De kosten van de uitvoeringspartners zijn echter onvoldoende 
in kaart gebracht. Samen met Board Compagnons wil stichting Gouden Mannen een betrouwbare 
methode ontwikkelen om haar maatschappelijke meerwaarde te meten. Dit geldt ook voor de 
kwantificeerbare maatschappelijke opbrengsten zoals de besparing op kosten van GGZ, handhaving, 
artsen, maatschappelijke hulpverlening, etc.   

> Opleveren van een handleiding voor aanbieders/uitvoerders en een handreiking voor 
trainers en begeleiders 

Er is al een holistische handreiking van het Gouden Mannen beschikbaar gemaakt. In 2022 zal hier 
een geüpdatet V2 van worden uitgebracht. Toch blijkt de behoefte aan meer gedetailleerde manuals 
voor de verschillende gebruikersgroepen groot.  

Daarom wordt in mei 2022 de handleiding Gouden Mannen voor partnerorganisaties opgeleverd. 
Daarin worden alle processtappen geformuleerd en uitgediept rondom de opstart en organisatie van 
het programma. Deze handleiding kan worden gebruikt als manual voor een gebruikersgroep van 
verantwoordelijke coördinatoren en managers bij uitvoering. In het draaiboek wordt de belangrijkste 
operationele informatie op inzichtelijke wijze uiteengezet en intern overdraagbaar. De handleiding 
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wordt zowel als PDF binnen het intranet als in gedrukte vorm beschikbaar gemaakt en wordt 
periodiek geactualiseerd. 

In mei/juni wordt een Gouden Mannen handleiding voor trainers en begeleiders opgeleverd. Deze 
manual betreft alle inhoudelijke aspecten van het programma, de architectuur en samenhang ervan 
en inspirerende werkvormen. Ook deze handleiding wordt zowel als PDF binnen het intranet als in 
gedrukte vorm beschikbaar gesteld en periodiek geactualiseerd. 

Ook wordt voor er een draaiboek gemaakt voor kwartiermakers/opstartbegeleiders. 

> Structuur financiële administratie aanpassen  
Na het verkorte boekjaar 2021 worden het administratieve boekjaar volledig gekoppeld aan het 
financieel-administratieve boekjaar. Het gaat hierbij om het bouwen van een optimaal transparante 
financiële structuur waarbij alle acties en producten uit het operationele plan 2022 goed zijn 
gebudgetteerd, de budgetten zin gecontroleerd en gekoppeld aan kostenplaatsen.  

> Werving van nieuwe opstartbegeleiders 
Inmiddels komen uit het hele land verzoeken voor de opstart van Gouden Mannen programma’s. 
Anticiperend op deze groeiende vraag zijn hebben twee kandidaat opstartbegeleiders meegelopen in 
Amsterdam Zuid en Noord. Die kunnen vanaf januari 2023 worden ingezet.  

> Dashboard in gebruik nemen  
Hiermee wordt het Gouden Mannen kwaliteitsmodel volledig geïmplementeerd.  

> Gouden Mannen & Co en SOOZ Gouden Mannen NT1 
Continuering van beide pilots die moeten leiden tot verbetering van uitstroommogelijkheden van 
deelnemers en deelname aan het programma voor een nieuwe doelgroep. Ook zal naar aanleiding 
van onderzoek door stagair Ja Ram van Aken een hiervoor een programmaformat worden 
geformuleerd voor Gouden Mannen & Co zodat ook hierover kennis aan uitvoeringspartners kan 
worden overgedragen. Voor de NT1 groep zal de effectiviteitsmonitoring 
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Bijlage 1. Deelnemers Gouden Mannen Academie

 

Deelnemers Gouden Mannen Academie

Functie Organisatie Email

Stichting Gouden Mannen

Erik Bout Voorzitter Stichting Gouden Mannen bout@dds.nl
Wouter van der Ploeg Penningmeester Stichting Gouden Mannen vdpr41@gmail.com
Mhamed El Ouafrassi Algemeen bestuurslid Stichting Gouden Mannen m.ouafrassi@gmail.com
Wil Verschoor Algemeen bestuurslid Stichting Gouden Mannen wil.verschoor@yahoo.nl

Magdy Khalil Coordinator Stichting Gouden Mannen magdy@goudenmannen.nl
Fleur te Nuijl Organisatieondersteuning Stichting Gouden Mannen fleur@goudenmannen.nl 
Erniel de Boer Coordinatiewerkzaamheden Stichting Gouden Mannen erniel@goudenmannen.nl
Carolien Maris Coordinatiewerkzaamheden Stichting Gouden Mannen carolien@goudenmannen.nl

Gouden Mannen West

Boyke Westerhof Coordinatie programma Combiwel Buurtwerk b.westerhof@combiwel.nl
Mounib Messari Coordinatie programma Combiwel Buurtwerk m.messari@combiwel.nl
Ranjit Budhu Lall Coordinatie programma Combiwel Buurtwerk r.budhulall@combiwel.nl

Gouden Mannen Nieuw-West

Magdy Khalil Coordinatie programma SEZO m.khalil@sezo.nl 
Marcel Kick Coordinatie begeleiding SEZO m.kick@sezo.nl

Gouden Mannen Oost

Mohamed Ahmidan El Hassani Coordinatie programma Dynamo mahmidanelhassani@dynamo-amsterdam.nl
Nick Gentsidis Coordinatie begeleiding Dynamo ngentsidis@dynamo-amsterdam.nl 

Gouden Mannen Zuid

Roelof Langman Coordinatie programma SOOZ roelof@goudenmannen.nl
Adri van Beers Coordinatie programma SOOZ adri@goudenmannen.nl

Gouden Mannen Noord

Barbara van der Weiden Coordinatie programma Doras b.vanderweiden@doras.nl
Maarten Band Coordinatie begeleiding Doras m.band@buurtteamamsterdamnoord.nl

Fase 1

Gulcin Sevincer-Dogan Onderdeel Mannenwijzer Prezens g.sevincer@prezens.nl
Maria Hoeffnagel Onderdeel Mannenwijzer Presenz m.hoeffnagel@prezens.nl
Sandra Wolffenbuttel Onderdeel Mannenwijzer Prezens s.wolffenbuttel@prezens.nl

Anna-Marie (achternaam onbekend) Taal en Computer S-ipi anna-marie@s-ipi.nl
Roelof Langman Taal en Computer S-ipi roelof.langman@gmail.com

Mirjam Algera Coordinatie Fase 1 Arkin Preventie mirjam.algera@arkin.nl
Defne Eraslan Onderdeel Mannenwijzer Arkin Preventie defne.eraslan@mentrum.nl
Marije Vastenouw Onderdeel Mannenwijzer Arkin Preventie marije.vastenouw@arkin.nl

Fase 2

Ahmed El Ghazi Onderdeel Assertiviteit Buurtteam Oost aghazi@buurtteamamsterdamoost.nl
Jacqueline Wielaart Onderdeel Op Eigen Kracht Regenboog Groep jwielaart@deregenboog.org
Jennecke Stradmeijer Onderdeel Op Eigen Kracht Regenboog Groep jennecke@koantraining.nl
Esther Kohinor Onderdeel Sociaal Vaardig Buurtteam West e.kohinor@combiwel.nl

Fase 3

Arjen Barel Onderdeel Storytelling Storytelling Centre arjen@bureaubarel.nl
Juliette Eggink Onderdeel Storytelling Storytelling Centre juleggink@gmail.com

Overige genodigden

Masha Spits | Mark Bench masha.spits@markbench.nl
Ilse Jagtenberg ilsejagtenberg@kringwijs.nl
Saskia van der Pol sasvanderpol@hotmail.com
Raoul Van der Lee raoulvanderlee@hotmail.com
Ja Ram van Ake jaram@goudenmannen.nl
Ellen van Steekelenburg e.vansteekelenburg@ipositivehealth.com
Mohamed El Adel M.ElAdel@sezo.nl
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Bijlage 2: Dashboard 
Het Dashboard wordt door de trainers en begeleiders 
van het programma, samen met de deelnemers 
bijgehouden en  - gedurende het programma vier 
keer ingevuld. Zo ontstaat er een logboek dat inzicht  
en reflectiemogelijkheden verschaft voor en over 
deelnemers, maar ook over de kwaliteit van de 
trainers en begeleiders en de programmaomgeving 
per werkgebied, De deelnemersvragen zijn 
gekoppeld aan de systematiek van het spinnenweb 
van iPH.  
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