2017

Projectplan

28 oktober 2016

Samenvatting
Netwerk Sociale Gasten is een jongeren
vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk
biedt aan mensen met weinig of geen netwerk
in de gemeente Amersfoort. Zij faciliteert
en inspireert jongeren in de leeftijd
van 15 tot 30 jaar in het doen van vrij
willigerswerk.
Netwerk
Sociale
Gasten
bouwt aan een Amersfoortse samenleving
die vormgegeven wordt door jongeren die
bereid zijn om iets voor een ander te
betekenen. Het principe ‘Delen, omdat het
kan!’ is in Amersfoort zichtbaar bij de
jongeren die belangeloos iets van zichzelf
geven aan een ander. Jongeren zetten zich
actief in voor de ander en beschouwen dit als
vanzelfsprekend. Begrippen als ont
moeting,
betrokkenheid en vriendschap staan cen
traal. Door ontmoetingen ontstaan er mooie
en inspirerende verhalen die door heel
Amersfoort gedeeld gaan worden. Jongeren
raken geïnspireerd om iets voor de ander
te mogen betekenen. Deze jongeren zijn de
verbindende factor tussen de verschillende
bevolkingsgroepen. Op deze manier be
vorderen zij de sociale cohesie in de
gemeente Amersfoort.
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Visie
Een Amersfoortse samenleving die vorm
gegeven wordt door jongeren die hulp en
netwerk bieden aan mensen die weinig of
geen netwerk hebben.
Jongeren bundelen hun krachten en bieden
hulp en netwerk aan mensen in Amersfoort
die onvoldoende netwerk hebben. Jongeren
vormen de bouwstenen van de samenleving.
Zij geven de samenleving van vandaag vorm.
Amersfoort vormt het prototype van een ge
zonde samenleving waarin iedereen meedoet,
ongeacht welke (culturele) achtergrond
iemand heeft. Vrijwillige inzet, wederkerig
heid en professionele ondersteuning zijn de
basale elementen voor een gezond, krachtig
en vitaal Amersfoort. Het principe ‘Geven,
omdat het kan!’ manifesteert zich doordat
jongeren belangeloos hulp en netwerk bie
den naar eigen capaciteit. Jongeren raken
geïnspireerd om iets voor de ander te mogen
betekenen en geven hiermee tegelijkertijd
betekenis aan hun eigen leven. Jongeren
groeien op in een samenleving waarin naar
elkaar omzien vanzelfsprekend is. Doordat
de persoonlijke bijdrage centraal wordt
gesteld, krijgen jongeren weer grip op hun
eigen leven.

Missie
Jongeren faciliteren in het (dagelijks)
vrij
willig uitvoeren van projecten.
Netwerk Sociale Gasten is de dynamo om jongeren en mensen met weinig of geen netwerk in
A mersfoort met elkaar in contact te brengen.
Zij biedt professionele ondersteun
ing aan
jonge v
rijwilligers. Deze jongeren worden
in hun directe leefomgeving geïnspireerd
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om hun leven met anderen te delen.Dage
lijks 
k rijgen jongeren de mo
g elijkheid
om 
direct in actie te komen door middel
van projecten en activiteiten gericht op het
bieden van hulp en netwerk.
Netwerk Sociale Gasten is gericht op een
outreachende aanpak van 
onderaf. Zij
sluit dicht aan bij de 
be
levingswereld
van jong
eren. Zij maakt o
ptimaal
gebruik van sociale 
media en helpt jongeren
te ontdekken wat
hun persoonlijke
eigen kracht is.
Op deze manier
dragen jongeren
niet alleen bij
aan een 
dienende
A mersfoortse
samenleving,
maar zijn zij ook
m aximaal eigenaar
van hun eigen ont
wikkelingsproces.
De ondersteuning
vindt zo dicht mo
ge
lijk plaats in
de 
directe leef
omgeving van een
jongere of hulpvrager.
Netwerk Sociale Gasten en
haar vrijwilligers werken op een
laagdrempelig niveau. Tegelijk

ertijd is
zij gericht op het leggen van verbindin
gen tussen de formele en infor
mele zorg.
Zij heeft een doelgerichte
en daadkrachtige aanpak en is voor ieder
een toegankelijk.

Netwerk
Een (sociaal) netwerk is ontzettend waarde
vol voor iedereen. De kracht van het netwerk
is relationeel werken. Met elkaar geven we
betekenis aan het samen leven.
Het netwerk van Sociale Gasten bestaat
uit hulpontvangers, vrijwilligers, scholen,
ondernemers, maatschappelijke organisaties, kerken, studentenverenig
ingen, betrokken i
nwoners en
de gemeente Amersfoort.
Zij is gericht
op jongerenparticipatie en
participatie van
de hulpvragers.
Meedoen is het

sleutelwoord. Door
middel van dit

netwerk zal er
hulp en netwerk
geboden worden aan

mensen met weinig
of geen netwerk.
Samenwerken tus
sen de formele en
informele zorg is
het sleutelbegrip.
Het netwerk van
Netwerk Sociale Gasten
is flexibel en is de ver
binding
tussen inwoners, vrij
willigers en
organisaties. Het netwerk is gericht op
creatieve en innovatieve oplossingen. Er
wordt gedacht vanuit mogelijkheden. Iedereen
kan meedoen en meedenken in het netwerk.
Hulpvragen komen vanuit de georganiseerde
hulpverlening of direct vanuit de samen
leving binnen bij Netwerk Sociale Gasten.
Zij ontlasten de hulpverlener op het moment
dat die geen geschikt netwerk kan bieden.

Netwerk Sociale Gasten streeft naar duur
zaamheid, om zo op langere termijn de zelf-
redzaamheid van mensen met weinig of geen
netwerk in Amersfoort te kunnen bevorderen.
Het bouw
en aan een netwerk is niet tijdelijk,
maar is versterkend en gericht op de toekomst.

Doelen
DOEL | Hulp en netwerk bieden aan kwetsbare
mensen in Amersfoort die weinig of geen
netwerk hebben.
SUBDOELEN | Netwerk Sociale Gasten heeft de
volgende tien subdoelen.
1 N
etwerk Sociale Gasten gaat uit van de
volgende principes:
	
a. Zelfredzaamheid voorop
b. De omgeving doet mee
c. Voorkomen is beter dan genezen
d. Oplossingen per persoon, soms samen
e. Iedereen kan meedoen
f. Hulp dichtbij huis
g. Eén huishouden, één plan,
		 één regisseur
h. Snelle interventie als hulp nodig is.
Deze principes sluiten aan op de Wmo-doelen
als zijnde geformuleerd in de beleidsnota
van de gemeente Amersfoort.
2 	
De sociale cohesie in de gemeente Amers
foort wordt bevorderd en gekenmerkt door
onderlinge betrokkenheid en zorg en inzet
voor mensen met weinig of geen netwerk.
3 Jongerenparticipatie en actief burger
	
schap staan centraal.
	
worden
ge
faciliteerd
en
4 Jongeren
geïnspireerd om betekenis te geven aan
hun leven.
5
	
Netwerk Sociale Gasten faciliteert
5

daadkrachtig in het bieden van hulp en
netwerk aan de doelgroep.
6	
Netwerk Sociale Gasten is de brug tus
sen informele en formele zorg.
7 De inzet van jongeren vindt plaats op
	
geheel vrijwillige basis.
	
8 Aan mensen met weinig of geen netwerk
wordt de moge
lijkheid geboden om een
sociaal netwerk op te bouwen.
	
9 De kloof tussen verschillende generaties
en verschillende culturele achtergrond
en wordt verkleind voor middel van
ont
moeting en verbinding.
10 Netwerk Sociale Gasten voorziet in stage
	
plekken voor scholieren en s
tudenten.

Inspiratie
De jongerengeneratie ontmoet elkaar en wil
vanuit liefde elkaar dienen. mensen met
weinig of geen netwerk wordt hoop geboden,
doordat jong
eren liefde geven. De mensen
wordt hoop aangereikt door te bouwen aan
een sociaal versterkend netwerk. Netwerk
Sociale Gasten wil jongeren ondersteunen
in de zoektocht naar hun eigen inner
lijke
kompas. Dat wil zeggen dat jongeren op
zoek gaan naar het geven van betekenis en
richt
ing aan hun leven. Netwerk Sociale
Gasten biedt concrete (leer)ervaringen.
Iets doen voor een ander geeft betekenis
aan het leven. Wanneer een jongere handelt,
getuigt dit van vertrouwen en verant
woordelijkheid in de jongere. Jongeren
zijn medeverantwoordelijk voor de samen
leving van vandaag. Daarnaast wil Netwerk
Sociale Gasten jongeren inspireren om
actief betekenis te geven aan hun iden
titeit.
Een
identiteit
wordt
gevormd
door het levensverhaal. Door waardevolle
ontmoetingen met medemensen worden er
nieuwe ervaringen toegevoegd aan het
le
vensverhaal. Op deze manier wordt er
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vorm gegeven aan het innerlijke kompas van
jongeren.

Uitgangspunten
Netwerk Sociale Gasten heeft de volgende
uitgangspunten, gekoppeld aan het principe
Geven, omdat het kan!:
Vrijwillige inzet.
Ontvangen door te geven.
Hulp en netwerk bieden.
Netwerk zijn.
Sociale Gasten is een levensstijl.
Aansluiten bij wat lokaal aanwezig is.
Wijkgericht werken.
Jongeren inspireren om Amersfoort te
dienen.
	
Dichtbij en in de eigen omgeving om
aan elkaar te geven.
Eigen initiatief stimuleren.
Hoop bieden.

Samenwerking
Dit is een van de begrippen waar het bij
Netwerk Sociale Gasten om draait. Zij
streeft naar een krachtige samenwerking
met welzijnsorganisaties binnen de gemeente
Amersfoort. Dit doet zij door actief con
tact te zoeken met bestaande organisaties
en hierbij aan te sluiten. Het uitgangs
punt
binnen de samenwerking is een daadkrachtige
aanpak van onderaf. In de samenwerking
staat de verbinding centraal en wordt er
gekeken hoe de krachten gebundeld kunnen
worden.

Verbinding Vrijwilligers
Jongeren die zich beschikbaar hebben gesteld
om zich in te zetten voor de stad, worden
gekoppeld aan een hulpvrager. De jongeren
reageren zelf op de hulpvragen. Hulpvragen
worden anoniem op o.a. sociale media gepost
en volgers van Netwerk Sociale Gasten kun
nen hierop reageren. Hulpvragen die binnen
komen worden snel opgepakt en opgelost. Bij
een eerste ontmoeting met een jongere die
vrijwilliger wordt, vindt een ontmoeting
plaats tussen Netwerk Sociale Gasten en de
jongere. De pioniers van Netwerk Sociale
Gasten vragen naar de kwaliteiten en
beschikbaarheid van de jongere. Na een
succesvol gesprek wordt de jongere gekoppeld
aan de hulpvrager. Essentiële begrippen in
dit proces zijn flexibiliteit, correcte in
formatie, heldere communicatie, duidelijke
afspraken en concrete projectbeschrijvingen
(d.i. hulpvraag). Er wordt zowel vraag- als
aanbodgericht gewerkt. Een jongere kan zich
ook aanmelden, omdat hij of zij zich graag
wil inzetten zonder dat er een specifieke
hulpvraag is. Samen met de jongere wordt
dan gekeken naar de mogelijkheden hoe zijn
of haar talenten ingezet kunnen worden.

1
2
3
4

Hulpvrager met
weinig of geen
netwerk.

Hulpverlening

Afstemming over
hoe vorm te geven
aan hulpvraag.

Netwerk Sociale Gasten

Uitzetten en oplossen hulpvraag met
jongeren.

Jongere

Jongere biedt hulp
en is netwerk, samen
bouwen aan relatie.

Hulpontvanger
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Individuele en Collectieve Initiatieven
Jongeren die geregistreerd staan als deel
nemer van Netwerk Sociale Gasten kunnen
zichzelf beschikbaar stellen als vrijwilliger
voor een hulpvraag of project. Zij kunnen
reageren op hulpvragen die per mail of
sociale media aangeboden worden. Tevens
worden jongeren ondersteund bij eigen
individuele initiatieven om een bijdrage te
kunnen leveren aan de Amersfoortse samen
leving. Tot slot benadert Netwerk Sociale
Gasten individuele deelnemers met specifieke
hulpvragen. Het gaat om heel uiteenlopende
vragen: een hond uitlaten, met een iemand
naar een voetbalwedstrijd, een kamer
behangen, vissen met iemand met een beperk
ing, een zolder opruimen of een kopje koffie
drinken in een stad met een oudere.
Netwerk Sociale Gasten ondersteunt collec
tieve initiatieven van jongeren die een
project willen doen. Hierbij kan gedacht
worden aan: een bezoek aan een instelling,
een tuin opknappen, een buurtproject met
kinderen, kluswerkzaamheden, een bezoek
afleggen aan dak- en thuislozen, een
bijdrage leveren aan de voedselbank, wan
delen met ouderen of een dagje weg met
mensen met een beperking.
Netwerk Sociale Gasten faciliteert en in
spireert jongeren om ook in hun eigen buurt
initiatieven te ondernemen. Netwerk Sociale
Gasten is een levensstijl en dit begint met
inzet voor de ander (dicht) bij huis. Een
levensstijl die gericht is op dienen. Het
is een levensstijl die zal zich zal ver
spreiden in Amersfoort.

Projectclusters
Hieronder volgt een overzicht van een aan
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tal projectclusters die gedurende het hele
jaar terug zullen komen.
Praktische hulp
		 Tuin- en kluswerkzaamheden
Sociale ondersteuning
		Ouderenbezoek
		Maatjesprojecten
Taal- en huiswerkbegeleiding
		 Kinderen van 6 – 12 jaar
		 Jongeren van 12 – 18 jaar
		 Volwassenen 18+

Doelgroepen Verbinden
Netwerk Sociale Gasten streeft naar een
Amersfoortse samenleving die naar elkaar
omziet. Een samenleving die bereid is om
elkaar te dienen. Een belangrijk middel is
de doelgroepenverbinding. Doordat jongeren
met verschillende doelgroepen in aanraking
komen, zullen zij zien dat de ontmoeting cen
traal staat. Ze leren anderen ontdekken en
kennen, zonder direct iets te moeten. We hebben
de ander nodig, om zelf vooruit te komen. Dit
kan alleen vanuit waardevolle ontmoetingen.
Te noemen projectclusters zijn:
Jongeren ontmoeten dak- en thuislozen.
Jongeren ontmoeten ouderen.
	
Jongeren ontmoeten allochtone kinderen
en gezinnen (vluchtelingen).
	
Jongeren ontmoeten mensen met een
beperking.
	
Jongeren ontmoeten mensen met weinig
of geen netwerk.
Jongeren ontmoeten elkaar.

Activiteiten
Hieronder een aantal activiteiten die
Netwerk Sociale Gasten op langere termijn

hoopt te gaan realiseren.
	Netwerkavond
Een aantal keer per jaar organiseert

Netwerk Sociale Gasten een vrijblijvende
netwerkavond voor nieuw geïnteresseerden,
vrijwilligers, medewerkers en andere
betrokkenen van de organisatie. Iedere
avond krijgt een eigen creatieve in
vulling en inhoud. De locatie en het
programma verschillen per avond. De
aanwezigen ontmoeten
elkaar, worden toegerust,
inspi
reren elkaar en
delen hun vrijwil
ligerservaringen.
Hier ontstaan nieuwe
ideeën. Daarnaast
helpen de vrij
willigers elkaar
verder binnen het

netwerk. Het is een
plek om de visie
van Netwerk Sociale
Gasten te delen.
Ontmoetingsfeest
Het jaarlijkse
Ontmoetingsfeest zal
plaatsvinden in december en
is bedoeld voor hulpontvangers,
vrijwilligers, maatschappelijke
organisaties en andere betrokkenen uit
het netwerk van Netwerk Sociale Gasten.
Mensen uit alle lagen van de Amersfoortse
samenleving ontmoeten elkaar. Van dak- en
thuislozen, eenzame ouderen en mensen met
een beperking tot aan betrokken ondernemers
en mensen uit de gemeenteraad. Een bijzon
dere avond met een gezamenlijke maaltijd
en daarbij inspirerende en verassende ont
moetingen. Het Ontmoetingsfeest wordt al
jaren gehouden in Ede door het lokale jong
eren vrijwilligersnetwerk Dien je Stad Ede

en is daar een positieve bijdrage aan de
Edese samenleving. In 2015 waren er ruim
400 bezoekers! Het doel van het Ontmoet
ingsfeest voor Amersfoort is een positieve
en waardevolle bijdrage leveren aan de
sociale cohesie. Het idee is om dit jaarlijks
kosteloos aan te bieden, net als in Ede,
door steun van partners of sponsoren. Het
vrijwilligersprincipe van Netwerk Sociale
Gasten ‘Geven, omdat het kan!’ wordt zo
onderstreept. Het is een bedankavond
voor de hulpontvangers die hulp
durfden te vragen en voor de
inzet van vrijwilligers
en maatschappelijke
organisaties.

Samenwerking
In Amersfoort
zijn verschillende
scholen. Netwerk So
ciale Gasten wil met
deze scholen gaan
samenwerken. Door
met scholen te gaan
samenwerken, sluit
Netwerk Sociale Gasten
dicht aan bij de directe
leef
omgeving van jongeren. Met de
scholen die aanwezig zijn in Amers
foort hoopt Netwerk Sociale Gasten een
samenwerkingsrelatie aan te gaan, waarbij
de organisatie o.a. jongeren kan voorzien
van stageplekken.
HU Amersfoort
	
Stichting Evangelische Hogeschool
A mersfoort
Mbo scholen
Voortgezet onderwijs
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Organisatie en Middelen
Hieronder volgt een kort overzicht hoe de
organisatie en haar middelen eruit komt te
zien.
Één van de aspecten is hulp bieden. Jong
eren die zich willen aansluiten bij Netwerk
Sociale Gasten melden zich eenvoudig via
sociale media, de website, per mail of tele
fonisch. Op de website en diverse sociale
media komen de hulpvragen te staan waarop
men kan reageren. Jongeren kunnen hierop
reageren en op deze manier meedenken en
meewerken op de hulpvraag op te lossen.
De mensen met weinig of geen netwerk in Amers
foort kunnen met hun hulpvragen terecht bij
Netwerk Sociale Gasten door zich
zelf aan te
melden, of door aangemeld te worden via een
wel
zijnsorganisatie. Netwerk Sociale Gasten
is er voor iedereen. Hulpvragen die aangemeld
worden behandelen wij volgens de criteria:
Haalbaarheid van de hulpvraag
Veiligheid voor de vrijwilliger
	Beheer en toetsing in afstemming met de
verantwoordelijke organisatie
	
Geen beschikbare financiën en geen
eigen netwerk
Tijdens het oplossen van de hulpvraag zet
Netwerk Sociale Gasten in op de volgende
facetten:
Inzet eigen netwerk en middelen
	Wederkerigheid:
wat kan de hulp
ontvanger zelf doen?
Het vergroten van zelf-oplossend
vermogen
Het bouwen van een relatie tussen
vrijwilliger en hulpontvanger
Nadat er een hulpvraag binnen is ge
komen,
vindt er een koppeling plaats tussen de
10

hulpvraag en de vrijwilliger. Als er geen
beschikbare vrijwilliger gevonden is, of
geen passende oplossing koppelt Netwerk
Sociale Gasten de hulpvraag terug aan de
betreffende organisatie.
De pioniers van Netwerk Sociale Gasten vor
men het coördinatieteam van het netwerk.
Zij leggen de verbindingen met alle
betrokkenen. Het coördinatieteam koppelt de
vrijwilligers aan hulpvragen, organiseert
projecten voor groepen, verzorgt vormings
lessen,
oriëntatieprojecten,
sociale
projecten, begeleidt en coacht studenten
en stagiairs, organiseert activiteiten,
verzorgt toerusting voor vrijwilligers en
inspireert het netwerk. Het coördinati
eteam faciliteert vrijwilligers, hulpont
vangers en maatschappelijke organisaties
en andere betrokken partijen. Er wordt zo
gericht mogelijk invulling gegeven aan het
doel: netwerk bieden aan mensen in Amers
foort die geen of weinig netwerk hebben.
Het coördinatieteam bestaat in het begin
uit twee parttime medewerkers, aangevuld
met vrijwillige krachten waar nodig. De
parttime medewerkers zijn professionals en
binnen het sociale domein opgeleid.
Netwerk Sociale Gasten is laagdrempelig.
Er zijn nagenoeg geen voorwaarden voor
het aannemen van een hulpvraag mits de
hulpvraag aansluit bij eerder genoemde
criteria. Deze criteria zijn richtlijnen en
zijn geen harde eisen. Om de vrijwilligers
van Netwerk Sociale Gasten daar terecht te
laten komen waar ze het hardst nodig zijn,
zijn er een aantal richtlijnen. Netwerk
Sociale Gasten heeft de voorkeur voor inzet
van het eigen netwerk van de hulpvrager/
hulpverlening, boven die van de inzet van
haar vrijwilligers. Er wordt altijd ingezet
op wat de hulpvrager zelf kan doen. Dit

Terugkoppeling
en evaluatie met
alle betrokkenen.

Hulpvraag komt
binnen.
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06

01

Uitvoering door
vrijwilliger en
begeleiding door
Netwerk Sociale
Gasten.

Hulpvraag wordt
geïnventariseerd.

05

02

Randvoorwaarden
worden gesteld,
koppeling vindt
plaats.

Hulpvraag wordt
uitgezet binnen
het netwerk.

04
Jongere reageert
op hulpvraag.

wordt echter niet als harde eis gesteld,
omdat Netwerk Sociale Gasten beseft dat
elke hulpvrager een mens is en niemand
wil buitensluiten. Wanneer iemand hulp
nodig heeft, dan doet Netwerk Sociale Gast
en haar uiterste best om hier een mouw
aan te passen. Dit wordt gedaan in overleg
met de hulpvrager, de vrijwilliger en de
betrokken organisatie.
Netwerk Sociale Gasten vindt het belangrijk
dat jongeren zich inzetten voor de samen
leving. Of dit nou voor Netwerk Sociale
Gasten is, of voor een andere organisatie,
of zelfs op eigen initiatief, maakt haar
niet uit. Zij wil jongeren inspireren om te
gaan dienen en wanneer een jongere dit gaat
doen, ziet zij dit als winst. In dit kader
zal zij momenten van toerusting, bezinning
en zelfreflectie organiseren die gericht
zijn op het zien van de ander. Daarnaast
geeft Netwerk Sociale Gasten toerusting op

03

scholen, binnen organisaties, in buurthuizen
en op studentenverenigingen.
De communicatie van Netwerk Sociale Gasten
zal via verschillende kanalen verlopen. Op
dit gebied sluit zij zich zo dicht mogelijk
bij haar doelgroep aan. De volgende kanalen
wil Netwerk Sociale Gasten gaan gebruiken:
Website
Nieuwsbrief
Sociale media
Digitale nieuwsmedia
Flyers en drukwerk
Vlog en video [YouTube]
Kleding
Presentaties en stands
Vrijwilligers
Bovengenoemde sluit zo dicht mogelijk aan
bij de belevingswereld van de doelgroep.
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Financiën
Meerjarenbegroting

Kosten

2017

Personeel
Vrijwilligersbudget
PR & Communicatie
Kantoorkosten
Bijdrage Inspiratie
netwerk TijdVoorActie

€
€
€
€
€

45.000
5.000
3.000
3.000
3.000

Totaal kosten:

€ 59.500

Inspiratiebijeenkomsten € 500
Klusbus
€ 0

Inkomsten

Fondsen

Gemeente
Partners
Bedrijven
Maatschappelijke
organisaties
Scholen
Kerken
Giften

2017

53.750
5.000
3.000
3.000
3.000

€ 500
€ 2.000

€ 70.250
2018

54.000
7.500
3.000
3.000
3.000

€ 500
€ 3.000

€ 74.000
2019

€
€
€
€
€

2020

55.000
7.500
3.000
3.000
3.000

€ 500
€ 3.000

€ 75.000
2020

€ 37.000

€ 25.000

€ 17.500

€ 0

€ 2.000

€ 2.500

€ 3.500

€ 70.500

€ 74.000

€ 75.000

€
€
€
€

5.000
3.000
2.500
500

€ 1.250
€ 1.250

€
€
€
€

15.000
5.000
4.000
2.000

€
€
€
€

€ 3.000
€ 2.500

€ 0

We volgen de volgende CAO voor de betaalde
coördinatie van de projecten:
	
CAO Welzijn & Maatschappelijke dienst
verlening per 1 jun 2016.
Dat betekent voor projectjaar 2017:
0,89 FTE, schaal 8 trede 3.
	
Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en
Welzijn PGGM.
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€
€
€
€
€

2019

€ 46.000

Totaal inkomsten: € 59.500
Resultaat

€
€
€
€
€

2018

€ 250

25.000
8.500
5.000
2.500

€ 3.000
€ 2.500

€ 0

€
€
€
€

30.000
10.500
5.500
2.500

€ 3.000
€ 2.500

€ 0

In 2017 worden er 200 hulpactiviteiten /
projecten uitgevoerd.
Dit wordt in 2018 uitgebreid en in 2020
streven wij naar het uitvoeren van 600 hul
pactiviteiten / projecten.

Aanbevelingen
De leeftijd verdeling van ingeschreven
vrijwilligers bij Ravelijn in 2016 in %:
15 t/m 18 jaar
2%
19 t/m 25 jaar
9%
26 t/m 35
16%
36 t/m 45
21%
46 t/m 55
24%
56 en ouder
27%
Voor 2015 laten de statistieken grofweg
hetzelfde beeld zien.
Ravelijn juicht het initiatief van Sociale
Gasten om jongeren te inspireren om vrij
willigerswerk te gaan doen toe. Wij hebben
momenteel ruim 900 vacatures voor vrijwil
ligerswerk, de gemiddelde leeftijd van de
vrijwilliger ligt hoog, de nood is groot en
de jeugd heeft de toekomst.
– Lisette de Koning (Coördinator Vrijwil
ligersbemiddeling & Advisering bij Sticht
ing Ravelijn Amersfoort).

Jongeren + inzet voor je medemens + in
‘onze’ stad = Welkom in Amersfoort, Sociale
Gasten!
– Sanja Willems (Present Amersfoort)

Netwerk Sociale Gasten sluit aan bij de
behoefte van veel jongeren om van betekenis
te zijn voor hun directe omgeving. Juist
wanneer het om mensen uit hun eigen flat,
straat of buurt gaat, wordt het interessant
en haalbaar. Het is belangrijk dat jongeren
leren dat ze om verschil te maken niet al
tijd in het vliegtuig hoeven te stappen,
maar juist in hun eigen buurt aan de slag
kunnen. Netwerk sociale gasten helpt hen
over de drempel heen. Jongeren willen wel,

ze hebben vaak alleen wat aanmoediging en
structuur nodig.
– Marjoke van de Peut (Jongerenwerker NGK
Amersfoort)

De Evangelische Hogeschool wil Sociale
Gasten aanbevelen. Zij willen het verlangen
van veel jongeren, om echts iets te kunnen
doen en betekenen voor de ander, stimuleren
en faciliteren. Wat ons daarin aanspreekt
is de laagdrempelige insteek en hun visie
op het aangaan van relaties. Wat mooi om zo
iets te kunnen laten zien en weerspiegelen
van Jezus’ liefde voor mensen.
– Joke de Wolf – Roebers
coördinator EH-Basisjaar)

(onderwijs

Netwerk Sociale Gasten bestaat uit twee
‘gasten’ die een duidelijke visie heb
ben, met hun hart op de juiste plek als
het gaat om bijdragen aan een mooiere en
betere samenleving in Amersfoort. Omdat
wij vanuit de kerk gedreven worden vanuit
Gods liefde voor mensen, geloven dat God
herstel en heling biedt in relaties en dat
wij christenen het beste voor hebben voor
de stad waarin wij leven, is dit een mooi
initiatief voor onze jongeren om aan bij
te dragen. Meer dan welkom Sociale Gasten!
– Elmer Verweij (Jeugdwerker BGA).
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Over de pioniers
Rick Schoen (21-08-1987) en Johan Timmer
(09-01-1991) zijn in 2016 afgestudeerd voor
de opleiding Maatschappelijk werk en di
enstverlening. Je hebt anderen nodig om
te ontdekken wie je zelf bent. Ik ben niet
wat ik doe, maar wat ik doe zegt wel iets
over wie ik ben. Mensen zijn gecreëerd om
samen te leven. Een goed sociaal netwerk
is belangrijk voor het welzijn van mensen.
In 2015 begonnen zij met om te zien naar
hun eigen buren. Ieder mens heeft een in
spiratiebron van waaruit gehandeld wordt.
Hun inspiratiebron om dit te doen is Je
zus. Hij kwam niet om gediend te worden,
maar om te dienen. Hij bezocht mensen op
in hun nood en was voor hen een hulp en
stukje netwerk. Zijn woorden waren: “Het
is zaliger te geven, dan om te ontvangen.”
Rick en Johan ervoeren de kracht van vri
jgevigheid. Er ontstond een droom. Spreek
vanuit je droom en leef met de verwonder
ing van een kind. Dan gaat er een wereld
voor je open.
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