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Voorwoord

In 2015 organiseerden wij een vergelijkbaar evenement; 
de Homeless World Cup. Het Museumplein een week lang 
het toneel waar kwetsbare deelnemers uit heel de wereld 
zich herpakten, nieuwe vrienden maakten en mogelijk 
hun waardigheid hervonden. Het was een feest. De 
openingswedstrijden herinner ik mij nog als de dag van gister. 
Koning Willem Alexander opende het bal met een rake penalty 
en onze dames en heren gingen ten strijde tegen Argentinië en 
Noord-Ierland. Als ik eraan terugdenk krijg ik steevast kippenvel 
en voel ik een zeker gevoel van trots. 

Vijf jaar later mogen wij een vergelijkbaar feest optuigen. Dit 
keer met ondersteuning van de Europese Commissie en op de 
Esplanade in Almere.  Met een stevigere organisatie en een 
hoop meer ervaring en kennis dan 5 jaar geleden. Of de Koning 
er weer zal zijn is nog de vraag, maar dat het een schitterende 
week zal worden staat voor ons en onze deelnemers vast. 

Deze evenementen geven onze deelnemers een enorme 
boost, voor sommigen zijn ze zelfs life changing. Voor onze 
organisatie is dit echter niet anders. Deze evenementen 
brengen ons voor even, onder hoogspanning, in contact met 

waar het daadwerkelijk allemaal over gaat. Het brengt je weer 
terug naar de kern, van waaruit we verder kunnen werken aan 
onze missie; zoveel mogelijk kwetsbare mensen in contact 
te brengen met de kracht van sport.  Na de Homeless World 
Cup in 2015 hebben wij ook onszelf weer hervonden. Met als 
gevolg een schitterende strategie waar wij de afgelopen jaren 
keihard aan hebben gewerkt en door heel Nederland Life Goals 
programma’s hebben geïnitieerd. Ook dit evenement zal op 
onze deelnemers en onze organisatie life changing zijn. 

Het afgelopen jaar hebben wij als organisatie mooie stappen 
gezet. Met ‘Bureau Sport- Wk Daklozen’ hadden we een 
schitterende serie op landelijke tv. Ons landelijk netwerk aan 
gemeenten is verder uitgebreid en in opdracht van ministeries 
zijn er nieuwe, innovatieveprojecten uitgerold. Bovenal 
hebben wij onze impact vergroot en meer kwetsbare mensen 
in Nederland bereikt. In 2020 zullen wij verder aan de weg 
timmeren om onze missie te volbrengen. De Life Goals Games 
2020 zullen voor ons en onze deelnemers het startschot zijn 
voor een nieuwe periode. 
 
Team Life Goals

De zomer van 2020 staat volledig in het teken van de sport. Het EK- voetbal staat op de agenda waar 
onze Oranje Leeuwen met een schitterende nieuwe generatie van de partij zijn. De Olympische spelen 
in Tokyo moeten het podium worden waar de medaille records uit Sydney worden verbeterd. Dan nog 
de Formule 1 in Zandvoort, de start van de Vuelta in Utrecht, de Invictus Games in Den Haag en als kers 
op de taart organiseren wij de Life Goals Games 2020 in Almere. Een Europees multi-sport evenement 
waar wij meer dan 400 deelnemers verwelkomen uit meer dan tien Europese landen. Kortom, een 
sportzomer om van te dromen. 

Inhoud

Stichting Life Goals Nederland bedankt alle 
partners die een bijdrage leveren aan de 
organisatie en activiteiten. Tot onze landelijke 
partners behoren:
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Beste lezer,
 
De teksten in dit jaarverslag zijn geschreven in een tijd dat 
de wereld nog niet getroffen was door het corona-virus. 
Helaas heeft het virus ook op onze organisatie en onze 
toekomstplannen een impact. Hiernaast leest u hoe 2020 
er voor ons uit  had moeten zien. Ondanks het virus gaan 
wij ook komend jaar keihard aan de slag om het verschil 
te maken voor kwetsbare mensen. Links om of rechts om 
zullen wij onze ambities waarmaken.
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Het gaat goed met Nederland. De economie trekt weer aan, 
de welvaart neemt toe. Helaas zien wij ook een toename van 
mensen die het alleen niet redden. In 2019 zagen wij bijvoorbeeld 
dat het aantal daklozen sinds 2009 is verdubbeld, steeds meer 
mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, het aantal 
incidenten met verwarde personen stijgen met 65 procent en dat 
onze ‘zwakke wijken’ steeds zwakker worden. 

In Nederland is meer dan 4% van de bevolking zeer kwetsbaar. 
Deze mensen hebben complexe problemen op meerdere 
leefdomeinen, zijn onvoldoende in staat om hun problemen in 
de omgeving op te lossen, kunnen onvoldoende in de
eigen bestaansvoorwaarden voorzien en krijgen veelal niet 
de hulp die zij nodig hebben om zich in de samenleving te 
handhaven. De groep is divers en steeds duiken er nieuwe 
maatschappelijke uitdagingen op. Experts geven aan dat deze 
groep eerder groter dan kleiner wordt.

Stichting Life Goals Nederland richt zich op deze groep 
mensen. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, 
zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde 
personen die in de opvang zitten. De mensen uit onze 
doelgroep hebben met elkaar gemeen dat ze kwetsbaar zijn, 
maar wel meer grip op hun leven willen krijgen. De mensen 
uit onze doelgroep hebben weinig tot geen toegang tot 
sportaanbod. Terwijl juist deze groep mensen veel profijt kan 
hebben van sporten op structurele basis. Sport kan deze 
mensen letterlijk en figuurlijk weer in beweging krijgen. 

“ Het brein van kwetsbare mensen heeft verrijking nodig.  
De structuren zijn al kwetsbaar, vanwege vaak een tekort aan 
positieve impulsen. Deze doelgroep is vaak inactief en heeft 
daardoor sportieve en cognitieve achterstanden. Sport maakt 
echt het verschil voor deze doelgroep” 
Erik Scherder

Een platform voor innovatieve  
sportprogramma’s voor kwetsbare groepen

Wij geloven in de kracht van sport. Het brengt mensen samen, 
kan bijdragen aan het behalen van sociale doelen, maar wat 
voorop staat is dat sport kan bijdragen aan persoonlijke 
ontwikkeling. 

Door het ontwikkelen van innovatieve sportprogramma’s 
en ons landelijke netwerk maken we het mogelijk om sport 
structureel in te bedden in het sociale domein. Onze aanpak 
geeft concrete invulling aan de opgave van gemeenten, 
sportservicebureaus en overheden om sport in het sociale 
domein te realiseren.

Wij werken als landelijke aanjager van lokale sportprogramma’s 
voor kwetsbare mensen. We verbinden partijen, verspreiden 
kennis en voeren lobby voor deze doelgroep binnen de zorg- en 
welzijn sector en in de wereld van sport.

 

Wie is Stichting  
Life Goals Nederland?

Missie 
Stichting Life Goals Nederland wil bijdragen aan een 
samenleving waarin niemand buitenspel staat. Wij gebruiken 
de kracht van sport om mensen te inspireren weer mee te 
doen.

Visie
Stichting Life Goals Nederland ontwikkelt sportprogramma’s 
om sociale doelen te realiseren. Binnen al onze programma’s 
gebruiken wij de kernelementen uit de sport als metafoor 
voor het leven. Daarmee inspireren we mensen die het zelf 
(even) niet meer redden.
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Voor kwetsbare mensen is het vinden van aansluiting bij regulier sportaanbod vaak een brug te ver. 
Veelal liggen sociale, financiële, fysieke of emotionele barrières hieraan ten grondslag. Met behulp van 
de programma’s van Life Goals kunnen ook kwetsbare doelgroepen genieten van een sportaanbod in 
een veilige omgeving. Binnen al onze programma’s is sporten niet slechts een doel, maar het middel. 
Wij gebruiken sport als vliegwiel voor sociale verandering;

Sociaal kapitaal
Sport vergroot het sociaal kapitaal van mensen (vaardigheden, netwerk en verbinding)

Gedrag
Sport draagt bij aan gedragsverandering van mensen (meer zelfvertrouwen, minder antisociaal en 
crimineel gedrag) 
 
Lichamelijke gezondheid
Sport en bewegen is gezond voor het lichaam en verkleint de kans op hart- en vaatziekte

Geestelijke gezondheid
Sport en bewegen stimuleert de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden

Hoe werken we?

Stichting Life Goals Nederland werkt als landelijke aanjager van 
innovatieve sportprogramma’s voor kwetsbare mensen. Door het 
aangaan van diverse samenwerkingen met ministeries, gemeenten, 
sportservicebureaus, zorginstellingen en sportverenigingen creëren we 
een passend sportaanbod voor eenieder binnen het sociale domein.

Groeiende beweging van 
innovatieve sportprogramma’s
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Life Goals Methodiek
Alle Life Goals Programma’s werken volgens onze uitgewerkte en bewezen methodiek. Deze methodiek is ontwikkeld om sociale 
verandering te realiseren. Onze methodiek is gebaseerd op onze praktijkervaringen en ondersteund door wetenschappelijk 
onderzoek. 

Onze methodiek bestaat uit vier pijlers:

Maatschappelijke Sportcoaches
Aan de basis van een Life Goals Programma staan de 
door ons opgeleide Maatschappelijke Sportcoaches. De 
sportcoaches zijn verantwoordelijk voor het creëren van een 
veilige omgeving waarin deelnemers zich kunnen ontwikkelen. 
Omdat juist zij zo’n belangrijke positie innemen, leiden wij de 
Maatschappelijke Sportcoaches binnen onze programma’s 
zelf op. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan 
coaching en begeleiding van de doelgroep.

Life Goals Sessies
Tijdens Life Goals Sessies leren deelnemers over kernwaarden 
uit de sport die ook gelden in het dagelijkse leven. Denk 
daarbij aan teamwork, communicatie, respect, positiviteit, 
doorzettingsvermogen en het stellen van doelen. De sessies 
helpen de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten. 

Monitoring
Om de ontwikkeling van deelnemers en de impact van Life 
Goals Programma’s te meten, gebruiken we een door ons 
ontwikkeld online monitoringprogramma. Met de monitor 
meten we nauwgezet de persoonlijke ontwikkeling van de 
deelnemers. Het is een ideaal instrument om de impact 
van onze sportprogramma’s- aan te tonen en objectieve 
gegevens aan stakeholders te rapporteren.

Life Goals Festivals
De Life Goals Festivals zijn maatschappelijke 
sportevenementen waarbij alle deelnemers van de Life Goals 
Programma’s samen komen. De festivals staan volledig in 
het teken van ontmoeting en verbinding en dragen bij aan de 
volharding en motivatie van de deelnemers.

Maatschappelijke 
Sportcoach

Life Goals 
Sessies

Events

Life Goals
Monitor

Deelnemer
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Doelstellingen

We streven ernaar om in 2021 in alle 43 centrumgemeenten 
van Nederland actief te zijn met een Life Goals Programma. 
We hebben ons ten doel gesteld om elk jaar acht nieuw Life 
Goals Programma’s toe te voegen aan ons netwerk. 

In 2019 hebben we deels aan deze doelstelling voldaan en is 
er een Life Goals Programma gestart in de volgende steden:
1. Veenendaal
2. Nijkerk
3. Utrecht
4. Rotterdam
5. Zwijndrecht
6. Helmond

Met de toevoeging van de 6 nieuwe Life Goals  
Programma’s komt het totaal aantal programma’s  
eind 2019 uit op 24 programma’s.  

ZWOLLE

JOURE

WAGENINGEN

ALKMAAR

ENSCHEDE

NIJMEGEN

BERGEN OP ZOOM

DEN BOSCH

GOUDA

DORDRECHT

AMSTERDAM

DEN HAAG

LEIDEN

PURMEREND

AMERSFOORT

APELDOORN

LEERDAM

ZEIST

HELMOND

ROTTERDAM

UTRECHT

NIJKERK

VEENENDAAL

ZWIJNDRECHT
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Onderzoek
Het onderzoek van Society Impact laat zien dat de Life Goals programma’s in staat zijn een positieve impact te maken op de sociale domeinen. Hiernaast geeft het onderzoek aan dat een Life Goals 
programma een grote kostenbesparing teweeg kan brengen. Indien de positieve ontwikkelingen toe te schrijven zijn aan het Life Goals programma levert elke euro die erin gestopt wordt, 3 euro 
kostenbesparing op. De gemeente profiteert als meeste van deze kostenbesparing. 

*Bron: Life Goals Monitor. In de Life Goals Monitor staan bestaande gevalideerde vragenlijsten die in samenwerking met de Universiteit van Wageningen zijn opgesteld. Onze trainers vullen deze vragenlijsten samen met de deelnemers in. Door middel van de Life 
Goals Monitor zijn wij in staat om de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers binnen onze programma’s inzichtelijk te maken.

**De Participatieladder is een meetinstrument waarmee van iedere burger vastgesteld kan worden wat diens mate van participatie in de samenleving is. De ladder is onderverdeeld in zes treden, van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. 

***De domeinen zelfvertrouwen, emotionele stabiliteit, sociale contacten, participatieladder en positiviteit laten een significante ontwikkeling zien. 

van 18 naar 24  
gemeenten met een Life Goals programma

59%
van alle deelnemers zet  
binnen een jaar stappen  
op de participatieladder**

van 2624 naar 4183 
bereikte geregistreerde deelnemers

van 143 naar 176  
actieve Maatschappelijke Sportcoaches

93%   
van alle geregistreerde deelnemers 
vindt zijn deelname aan het  
Life Goals Programma een  
zinvolle dagbesteding

95%   
van de deelnemers doet nieuwe 
sociale contacten op door het  
Life Goals Programma

Meer dan 50%     
van de deelnemers ontwikkelt  
zich positief op de volgende  
sociale domeinen: positiviteit,  
zelfvertrouwen, sociale vaardigheden 
en/of emotionele stabiliteit***

Deelnemers laten een  
significante verbetering  
zien op hun gezondheid

van 2640 naar 5002 
lokale activiteiten (trainingen) 

2019 in cijfers
Impact*
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Hoogtepunten 2019 Toekenning Europese 
Commissie voor  
Life Goals Games 2020
Vorig jaar schreven wij een aanvraag 
voor ondersteuning vanuit de 
Europese Commissie voor het 
organiseren van de Life Goals 
Games. Via de subsidieregeling ‘Not-
For-Profit Sport Events’ hebben 
wij een toekenning ontvangen en 
mogen wij gedurende de Europeses 
Week van Sport (21-27 september) 
de European Life Goals Games 
organiseren voor deelnemers uit 
meer dan 10 Europese landen.

Elk jaar stellen we ons ten doel om ons landelijk netwerk verder 
uit te bouwen. In 2019 hebben wij ons netwerk uitgebreid 
met 6 nieuwe Life Goals Programma’s en is er een structureel 
sportprogramma gestart in Nijkerk, Veenendaal, Helmond, 
Rotterdam, Utrecht en Zwijndrecht.

Bureau Sport:  
WK Daklozen
Op 11 augustus ging de vierdelige documentaireserie 
‘Bureau Sport: WK Daklozen 2019’ in première op 
NPO 1. Tijdens deze documentaireserie volgen 
Frank Evenblij en Erik Dijkstra een groep van zestien 
deelnemers (de Nederlandse selectie) op weg naar 
The Homeless World Cup. Dit jaar werd het toernooi 
gehouden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Een 
sportief en emotioneel avontuur dat mensen uit de 
maatschappelijke opvang helpt om de wereld en hun 
kansen weer wat zonniger te bekijken. Van over de 
hele wereld komen vijfhonderd (dakloze) voetballers 
uit vijftig landen samen om hun krachten te meten. 
En natuurlijk vooral om aan de wereld én zichzelf te 
bewijzen dat elk mens ertoe doet en een toekomst 
heeft. Meer dan 300.000 mensen keken wekelijks 
naar deze schitterende serie.

Joining Forces
In opdracht van Ministerie van Defensie en in 
samenwerking met de Future Group en de European 
Investment Bank bieden wij een integrale aanpak 
gericht op het welzijn en de arbeidsre-integratie van 
1600 militairen. 

Nieuwe Life Goals 
Programma’s

Grote stijging aantal 
deelnemers Life 
Goals Monitor
Afgelopen jaar is ons deelnemersaantal aanzienlijk 
gestegen. Waar we in het begin van 2019 nog 
een bereik hadden van iets meer dan 2500 unieke 
deelnemers waren dat er aan het einde van het jaar 
bijna 4000. Een stijging van ongeveer 1500 nieuwe 
deelnemers. Deze stijging is deels te wijten aan 
het opstarten van nieuwe Life Goals programma’s 
in nieuwe gemeenten, maar komt ook voort uit 
de groeiende bestaande programma’s die nieuwe 
deelnemers blijven aantrekken.
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In 2019 heeft de Life Goals beweging zich verder uitgebreid. 
Steeds meer gemeenten zien de meerwaarde in een 
samenwerking met Life Goals om gezamenlijk sport- en 
beweegaanbod te genereren voor kwetsbare doelgroepen 
om maatschappelijke doelstellingen te behalen.
Grote gemeenten, zoals Rotterdam en Utrecht sloten zich 
het afgelopen jaar aan bij ons netwerk. Maar ook kleinere 
gemeenten blijken geholpen met onze aanpak. Het sociale 
domein is steeds meer overtuigd van de kracht van sport en wij 
weten diverse beleids-terreinen met elkaar aan tafel te krijgen.

Het afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in de 
ontwikkeling en professionalisering van ons team. Met dit 
team gaan wij verder met het uitbreiden van het landelijke 
netwerk aan gemeenten om zoveel mogelijk kwetsbare 
mensen in beweging te krijgen. Het afgelopen jaar hebben 
wij een enorme stijging gezien in het aantal deelnemers 
binnen onze programma’s. Wij zetten er alles op in om deze 
groei het komende jaar door te zetten. 

Daarnaast zullen wij het komende jaar blijven innoveren. 
In samenwerking met partners en in opdracht van 
Ministeries blijven wij ons aanbod ontwikkelen om nog 
meer kwetsbare doelgroepen in beweging te brengen. 
Zo organiseren wij in opdracht van het Ministerie van 
Defensie een sportprogramma uit voor ex-militairen met 
een uitkering om hen via sport weer aan een betaalde 
baan te krijgen. Maar denk ook aan actuele thema’s als de 
grootschalige daklozeproblematiek, de uitdagingen omtrent 
mensen met verward gedrag en het verder verzwakken van 
aandachtswijken. 

2020 zal voor Life Goals een uitdagend jaar worden met een 
schitterend evenement om het tienjarig jubileum te vieren. 
Life Goals is financieel gezond en met de ondersteuning 
van onze trouwe partners, Leger des Heils, Vrienden Loterij, 
Adessium Foundation en Rabobank Foundation staat er een 
stevige basis waar wij op verder kunnen bouwen. 
 

Vooruitzicht

Innovatieve 
sportprogramma’s
voor iedereen
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Staat van baten en lasten 2019

 in euro’s 2019 2018

Omzet
Omzet dienstverlening 228.276 155.952
Overige opbrengsten  707.589 736.493

Totaal omzet 935.865 892.445
 
Kosten
Personeelskosten 384.240 275.928
Huisvestingskosten 30.552 12.164
Kantoorkosten 222.856 224.468
Reis en verblijfkosten 41.331 21.431
Verkoopkosten 139.994 67.966
Afschrijvingskosten 712 626
Overige kosten  47.908 49.233

Totaal kosten 867.593 651.816

Resultaat voor interest en belasting 68.272 240.630

Overige baten en lasten
Financiële baten en lasten - 13

Totaal overige baten en lasten - 13

Nettowinst 68.272 240.643

Het resultaat van € 68.272 zal worden toegevoegd aan 
de algemene reserve. De bestemmingsreserves uit 2018 
naar 2019 zijn niet ingezet vanwege de uitbraak van het 
COVID-19 virus. De bestemde reserves willen we opnieuw 
doorschuiven, te weten: 

• Een bedrag van € 150.000 voor de  
European Life Goals Games naar 2021

• Een bedrag van € 20.000 voor het  
Life Goals event naar 2021

• Een bedrag van € 20.000 voor het  
Life Goals congres naar 2021

• Een bedrag van € 10.000 voor aanpassingen  
van socials en website naar 2021 

De balans per 31 december 2019 en de staat van de baten en lasten over 2019 zijn ontleend aan de 
jaarrekening van 2019. Onderstaande cijfers zijn een samenvatting van en ontleend aan de jaarrekening 
2019 waarin de volledige financiële gegevens over 2019 zijn opgenomen. De volledige jaarrekening is te 
vinden op de website van Stichting Life Goals Nederland: www.stichtinglifegoals.nl 

Financieel 
overzicht
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De kracht van onze aanpak schuilt in samenwerking. Samenwerking tussen een 
landelijk opererende stichting met een bewezen aanpak, landelijke fondsen en 
lokale bestuurders van gemeenten of sportservicebureaus die geloven in de 
kracht van sport. Samen maken we het verschil voor kwetsbare mensen.

Onze partners

Rabobank Foundation
Samen sterk. Dát is de kracht van een 
coöperatie. Het is ook het idee achter de 
Rabobank Foundation, het maatschappelijk 
fonds van de Rabobank. Investeren in 
de zelfredzaamheid van mensen is hun 
belangrijkste doel. De Rabobank Foundation 
steunt Life Goals Nederland financieel voor 
het verwezenlijken van nieuwe Life Goals 
Programma’s.

Adessium Foundation
Adessium Foundation streeft naar een 
samenleving die mensen stimuleert in harmonie 
te leven met elkaar en met hun omgeving. 
Adessium Foundation steunt Life Goals 
Nederland financieel bij het verwezenlijken van 
nieuwe Life Goals Programma’s.

Ministerie van Volksgezond, 
Welzijn & Sport 
Het Ministerie van VWS ondersteunt Stichting 
Life Goals Nederland middels een tweejarige 
subsidie. Deze subsidie is bestemd voor het 
uitrollen van Life Goals Programma’s door 
heel Nederland. Het ministerie legt hierbij de 
nadruk op onze taak als organisatie in de vorm 
van netwerkvorming, bewustwording en de 
algehele bevordering van sportparticipatie van 
kwetsbare groepen. 

VriendenLoterij 
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke 
initiatieven (goede doelen organisaties, clubs, 
verenigingen) die mensen met onvoldoende 
middelen of mogelijkheden een steuntje in de 
rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen 
in de samenleving en een volwaardig bestaan 
kunnen leiden. Ook steunt de VriendenLoterij 
mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de 
maatschappij te leveren.
Sinds 2017 krijgt Stichting Life Goals Nederland 
voor 5 jaar lang een bijdrage van €200.000,- 
per jaar. De Loterij steunt Life Goals Nederland 
financieel voor het verwezenlijken van nieuwe 
Life Goals Programma’s.

Leger des Heils
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods 
liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. 
Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden 
mensen met professionele zorg en begeleiding. 
Met hun brede zorgaanbod kunnen zij bijna 
iedereen helpen en ondersteunen. Iedereen heeft 
recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil 
mensen die kans geven. 
Al sinds de oprichting van Stichting Life Goals 
Nederland is het Leger des Heils betrokken bij de 
organisatie van onze activiteiten en is daarom 
ook een zeer gewaardeerde partner. Het Leger 
steunt ons met een financiële bijdrage en advies. 
Al jaren zijn deelnemers van het Leger des Heils 
aangesloten bij onze lokale sportprogramma’s.

Zonder de support van onze landelijke en lokale partners zou het onmogelijk zijn te doen wat we doen: 
kwetsbare mensen door middel van sport weer in beweging krijgen. Wij zijn er trots op dat onze partners 
ons ook in 2019 bijstaan in onze missie. Onze belangrijkste landelijke partners zijn:
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Bestuur
Henk Dijkstra Voorzitter
Eric van der Burg Penningmeester 
Tijdens de bestuursvergadering van 20 juni 2019 is  
Valentijn Jacobs toegetreden tot het bestuur. Hiermee volgt 
hij Eric van den Burg op als penningmeester. 
Wim Ludeke Secretaris

Team
Arne de Groote Directeur
Wessel Schaling Landelijk Coördinator
Renske Welling - Office Manager
Dico de Jager Coördinator Ontwikkeling & Beleid
Shahira van der Zon Programma management
Tom van Ketel Accountmanager
Minke van der Kooi Accountmanager
Claudia Takman Junior Programma management

Deelnemersraad
Jasper Lamboo
Simon Wodzik
Bas van Muijsenberg
Luca Ranieri
Priscilla Dos Santos Matias
Joey Bouti
Patricia Mackaaij

Raad van Inspiratie
Erik Scherder Professor Klinische Neuropsychologie
Fred Paling Lid Raad van Bestuur UWV
Jacco Groeneveld Regiodirecteur Reclassering Nederland 
Johan Wakkie Voormalig directeur KNHB
Peter Coenen Voorzitter CJVV
Cornel Vader Directeur Leger des Heils  
Welzijns- en Gezondheidszorg

De organisatie

Netwerk lokale coördinatoren (per eind 2019)

ALKMAAR   Pauline Sepers Life Goals Alkmaar

AMERSFOORT  Raymond Woesthoff, Johanneke Kievit Life Goals Amersfoort

AMSTERDAM  Tom van ketel Life Goals Amsterdam 

APELDOORN  Bas van den Hoogen, Bernard de Vries Life Goals Apeldoorn

BERGEN OP ZOOM Lucas Herrings Life Goals Bergen op Zoom

DEN BOSCH  Wendy Boer, Ires Libert Life Goals Den Bosch

DEN HAAG  Martin de Jong Life Goals Den Haag

DORDRECHT  Marloes Spaans Life Goals Dordrecht

ENSCHEDE  Jasper Agelink, Mattijs van den Berg Life Goals Enschede

GOUDA  Denise Blom, Jelle Melkert Life Goals Gouda

HELMOND  Raoul Reintjes Life Goals Helmond

JOURE  Yvonne Winia Life Goals Joure

LEERDAM  Yoni Sahertian Life Goals Leerdam

LEIDEN  Monique Koen Life Goals Leiden

NIJKERK  Lara Kreikamp Life Goals Nijkerk

NIJMEGEN  Rik Jansen Life Goals Nijmegen

PURMEREND  Pauline Sepers Life Goals Purmerend

ROTTERDAM  Roos Slenters Life Goals Rotterdam

UTRECHT  Michael van Es, Nick Mok Life Goals Utrecht

VEENENDAAL Ate Brouwer Life Goals Veenendaal

WAGENINGEN  Wouter Koltek, Rinske Bakker, Berry Hellegering Life Goals Wageningen

ZEIST  Michel Hofstede, Michael van Es Life Goals Zeist

ZWIJNDRECHT  Ron Tempelaar Life Goals Zwijndrecht

ZWOLLE  Marcus Jan Schiere Life Goals Zwolle
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Stichting Life Goals Nederland
Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
info@stichtinglifegoals.nl 
www.stichtinglifegoals.nl

Fotografie
Lennaert Ruinen
Bertina Kramer
Karym Ahmed
Homeless World Cup

ANBI status
Stichting Life Goals Nederland  
beschikt over een ABNI status.
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https://www.facebook.com/StichtingLifeGoals
https://twitter.com/stlifegoals
https://www.linkedin.com/company/stichting-life-goals-nederland/
https://www.instagram.com/stlifegoals/
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