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Jaarverslag
Jongeren bieden hulp en netwerk aan mensen die dit niet of nauwelijks hebben.

Amersfoort, februari 2018
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“Ik vind het bijzonder om te 

zien wat je kunt betekenen 

voor een ander door er alleen 

al te zijn en je tijd te geven. 

Daarnaast zag ik dat ik dank-

baar mag zijn met wat ik heb, 

omdat ik geleerd heb dat dit 

zomaar kan veranderen.” 

- Joost (20 jaar)
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Voorwoord

Ons eerste jaarverslag. Zoals de naam al zegt, 
het verslag van een jaar. En wat voor jaar. Als 
we aan afgelopen jaar denken, worden we er nog 
steeds een beetje stil van. Dankbaarheid is 
het woord dat overheerst, dankbaarheid voor de 
mensen die vertrouwen in ons hebben gehad en 
dankbaar voor de organisaties waarmee we een 
samenwerking zijn begonnen. Maar bovenal dank
baar voor al die jongeren die zich vrijwillig 
hebben ingezet voor hun mede Amersfoorters. De 
jongeren die samen een beweging zijn gestart 
in de stad. De jongeren die met elkaar het sa
men leven hebben vormgegeven.  

We kijken terug op een waardevol jaar waarin 
jong eren zich hebben ingezet. Er zijn waardevol le 
samenwerkingen gestart met partners bin
nen het sociaal domein. Zo organiseerden wij 
projecten voor de Evangelische Hogeschool en 
het Hoornbeeck College waarbij jongeren zich 
inzetten in de wijken. De steun die wij erva
ren vanuit Indebuurt033 is van grote waarde 
en betekenis geweest. De wijkteams en andere 

organisaties in het sociaal domein hebben  
afgelopen jaar ontdekt wat Sociale Gasten voor 
hen kan bete  ke n   en. Zij weten de weg inmid
dels goed te vinden en melden hun cliënten aan 
bij Sociale Gasten, wanneer men denkt dat een 
jonge vrijwilliger een bepaalde hulpvraag op 
kan lossen. 

Er zijn veel waardevolle ontmoetingen gewee st 
tussen jongeren en mensen die hulp hebben ont
vangen. Niet alleen mensen die hulp krijgen 
vinden dit ontzettend waardevol, de jongeren 
zelf beseffen ook dat het voor hen van grote 
waarde is als ze er simpelweg voor iemand kun
nen zijn. Zo beseffen sommigen ineens dat hun 
eigen leven waarde krijgt als ze een ander 
helpen. Zo ontmoeten jonge studenten ineens 
mensen in de samenleving die ze normaliter nooit 
ontmoet zouden hebben. Verschillende groep en  
in de samenleving worden op deze manier met 
elkaar verbonden. 

Wanneer wij denken aan het enthousiasme waarmee 
de jongeren zich hebben ingezet, de ontmoeting 
zijn aangegaan, dan gaat ons hart daar sneller 
van kloppen en blijft dankbaarheid over.
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De basis is gelegd

Netwerk Sociale Gasten is een lokale beweging 
die bestaat uit jongeren die zich vrijwillig 
inzetten voor mensen in Amersfoort. Het uit
voeren van zo’n project door een jongere noemen 
wij een #SocialeActie. Want hoe je het ook 
wendt of keert, dat is het uiteindelijk ook. 
Wij richten ons lokaal op mensen die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mensen 
die er zelf even niet meer uit komen en wel 
wat hulp kunnen gebruiken. Dit zijn mensen van 
alle leeftijden en met allerlei achtergronden. 
Meestal worden deze mensen bij ons aangemeld 
via hulpverlening sinstanties. 

Als een jongere een #SocialeActie wil doen, 
dan maken wij dat mogelijk. Samen bouwen we 
aan een Amersfoortse samenleving waarin mensen 
naar elkaar omzien. Wij hebben de visie dat 
jongeren in Amersfoort met elkaar het samen 
leven vormgeven.

Het doel
Om nog even duidelijk ons doel te schetsen: 
Jongeren bieden hulp en netwerk aan mensen in 
Amersfoort die weinig of geen netwerk hebben. 
Zo eenvoudig is het. Uiteraard zitten hier een 
aantal subdoelen aan vast. 

 Groepen in de samenleving worden met elkaar  
 verbonden.
 Jongerenparticipatie en actief burgerschap.
 Jongeren worden gefaciliteerd en geïnspireerd 
  tot een #SocialeActie.
 Netwerk Sociale Gasten is de brug tussen  
 informele en formele zorg.
 Netwerk Sociale Gasten voorziet in stage 
 plaatsen voor scholieren en studenten.
 Samenleven, onderlinge betrokkenheid, zorg  
 en inzet bevorderen.
 Jongeren geven betekenis aan hun leven door  
 zich in te zetten voor de ander. 
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Aansluiten
Wij geloven in aansluiten bij de vraag die er 
in de stad al ligt. We komen niet ons eigen 
kunstje doen in de stad. Nee, we kijken gericht 
wat er speelt, om vervolgens deze vragen op te 
lossen met jongeren. We combineren hulpvra
gen die in beeld zijn bij maatschappelijke 
organi saties met jongeren die tijdelijk en 
flexibel iets willen betekenen. Daarbij bieden 
we de jongeren allerlei mogelijkheden om een 
#Sociale Actie te doen. Jongeren kunnen al
leen iets oppakken of samen met vrienden. Ze 
kunnen spontaan een tuintje opknappen op een 
vrije middag, of iedere week op stap gaan met 
een maatje. Hebben ze zelf een goed idee? Dan 
denk en wij met de jongeren mee hoe ze dit uit 
kunnen voeren. 

Aansluiten bij bestaande structuren, dat vinden 
we dus belangrijk. Maatschappelijke organisa
ties ondersteunen we om een leuke middag te 
organiseren voor hun cliënten waar ze normaal 
niet aan toe komen. De klant van het wijkteam 
helpen we met opruimen, zodat zij zich weer 
thuis voelt in haar eigen huis. 

Effecten
De jongeren van Sociale Gasten weten voor veel 
mensen het verschil te maken. Daarbij zien we 
dat jongeren zich plotseling bewust worden van 
hun aandeel in de samenleving. Ze gaan niet al
leen zien wat ze kunnen betekenen, maar zetten 
dit ook om in daden. Er ontstaan waardevolle 
(soms langdurige) contacten. Jongeren zetten 
zich niet alleen bij Sociale Gasten in, maar 
wij plaatsen ze ook als vrijwilliger bij andere 
maatschappelijke organisaties als verpleeghui
zen, begeleid wonen groepen, dagbesteding voor 
diverse doelgroepen, etc. 

Veel jongeren willen best iets voor een ander 
doen, maar weten vaak niet hoe ze dat moeten 
doen. Simpelweg omdat veel jongeren niet meer 
geleerd hebben hoe je dat doet. Wij bieden ze 
de mogelijkheid dit te gaan ontdekken. Daarbij 
zetten wij in op verandering van levensstijl. 
Ja, de lat ligt hoog. Door jongeren een con
crete ervaring te bieden en hen te helpen bij 
het betekenis geven van deze ervaring, hopen 
wij dat ze zich vaker voor anderen in gaan 
zetten. Niet alleen voor de inzet nu, maar ook 
om het weer door te geven aan hun kinderen en 
kleinkinderen. Op die manier geloven wij dat 
we 3x goud in handen hebben.
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Resultaten

Door ons vooronderzoek wisten we dat het concept 
van Sociale Gasten aan zou slaan in Amersfoort. 
We zijn vol geloof en enthousiasme begonnen in 
januari 2017 met het uitvoeren van de projecten. 
Dankbaar kijken we terug op een jaar dat niet 
alleen aan onze verwachtingen voldeed, maar 
deze zelfs overtrof. Er zijn simpelweg nog meer 
jongeren aangehaakt dan we hadden ingeschat 
van tevoren.   

In vogelvlucht
De eerste maanden hebben we ons vooral gericht 
op het bouwen aan ons netwerk in Amersfoort. 
We kunnen wel zeggen dat we aan willen sluiten 
bij de vraag in de samenleving, maar daarvoor 
moeten we eerst weten welke vragen er leven. 
Hieruit zijn een aantal constructieve samen
werkingen ontstaan met welzijnsorganisaties en 
scholen. 

Zonder jongeren kunnen we geen hulpvragen 
oplossen. Daarom zijn we tegelijkertijd ons 
verhaal gaan delen met jongeren in Amersfoort. 
Als je jongeren wilt bereiken moet je zorgen 
dat je in de leefwereld van de jongeren op
duikt. Je moet ze actief op gaan zoeken. Zowel 
online als offline hebben we het verhaal van 
Sociale Gasten gedeeld, met als doel de jong
eren te inspireren tot het uitvoeren van een 
#SocialeActie. 

Veel jongeren binnen Amersfoort blijken zich 
in te willen zetten voor hun medemens. Het 
aantal jongeren dat is aangehaakt overtreft 
onze verwachtingen. Ze hebben zich op velerlei 
manieren ingezet. Zowel bij mensen thuis als 
binnen zorginstellingen. Vooral de praktische 

hulpvragen die we via hulpverleners binnen 
kregen werden vaak snel opgelost. 

De tweede helft van het jaar zijn we vooral bezig 
geweest met het uitbreiden van het netwerk. 
Daarnaast was ook één van de speerpunten het 
aanscherpen van de interne processen om de 
effectiviteit te verhogen om meer jongeren te 
kunnen bereiken en in te zetten. 

Aan het einde van het jaar merkten we dat 
de groep jongeren die vaker een #SocialeActie 
doet groeit. Er ontstaat een vaste kern van 
jongeren die maatjestrajecten oppakken of vaker 
eenmalige praktische klussen doen. 

Project clusters
Er kwamen dit jaar veel verschillende hulpvragen 
bij ons binnen. Het viel ons op dat er een lijn 
in is te herkennen. We kunnen de hulpvragen 
grofweg onderverdelen in de volgende clusters:

 Sociale Ondersteuning
 Praktische klussen
 Maatschappelijke organisaties

 Sociale ondersteuning
Er waren opvallend veel vragen naar sociale 
ondersteuning. Je kunt hierbij denken aan het 
doen van boodschappen, het oefenen van de taal, 
het bezoeken van ouderen en allerlei vormen 
van maatjescontacten. 

 Praktische klusssen
Schilderklussen, schoonmaken, tuinklussen en 
ondersteuning bij kleine verhuizingen. Klussen 
in en om het huis waar mensen zelf niet (meer) 
aan toe komen. Eenvoudige enkelvoudige klussen 
zijn jongeren op het lijf geschreven. Vaak ad 
hoc georganiseerd binnen een afgebakende tijd.
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 Maatschappelijke organisaties
Ook maatschappelijke organisaties waren blij 
met de ondersteuning van jongeren. De jongeren 
hebben zich regelmatig ingezet als onder
steuning bij activiteiten als spelletjes doen,  
dagbesteding en samen pannenkoeken bakken. 
Vaak die extra dingen waar de professionals 
niet meer aan toe komen door de hoge werkdruk, 
maar waar cliënten en bewoners wel veel plezier 
aan beleven. 

Projectresultaten 
In 2017 zijn de volgende resultaten behaald:

Afgelopen jaar hebben we 137 projecten  
gedraaid. Onder een project verstaan wij een 
hulpvraag die we hebben opgelost of een evene
ment dat we hebben georganiseerd. Een gedeelte 
van deze projecten is structureel, zoals  
bijvoorbeeld een maatjestraject, dit kan bestaan 
uit het wekelijks bezoeken van je maatje voor 
een periode van een aantal maanden. De ande
re trajecten hebben allemaal een afgebakende  

Cijfers 2017

Projecten 137

Hulpactiviteiten 406

Vrijwilligers 288

Vrijwilligersuren 2.143
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we verrast door het grote aantal jongeren dat 
zich op vrijwillige basis in wil zetten, dit 
aantal bleek nog groter dan van tevoren in
geschat. Zoals al eerder genoemd, merken wij 
nu ook steeds duidelijker dat jongeren zich 
voor langere periodes in willen zetten door 
o.a. het aangaan van een maatjestraject. In ons 
projectplan hebben we aangegeven dat we 200 
 jongeren in wilden zetten in 2017 en dat we 300 
hulpactiviteiten/projecten uit wilden voeren. 
Het uiteindelijke resultaat zit daar dus be
hoorlijk boven. 

 Prognose
Afgelopen jaar is de beweging op gang gekomen. 
In 2018 gaan we de beweging aan de ene kant 
uitbreiden en aan de andere kant verstevigen. 
We zetten in op het bereiken en inzetten van 
nog meer jongeren enerzijds en het uitbreiden 
van de vaste kern anderzijds. Cijfermatig ziet 
dat er als volgt uit: We zetten in 2018 365 
unieke jongeren in binnen 500 hulpactiviteiten 
en 175 projecten.

tijdsspanne. Dit varieert van 1 middag klus
sen tot 7 weken één keer in de week helpen met 
het opruimen van een vervuild huis. Elk moment 
waarop een (groep) jongere(n) een pro ject uit 
gaat voeren, registreren wij als een hulpac
tiviteit. Tot nu toe is het totale aantal hulp
activiteiten 406.

In totaal hebben zich 288 jongeren ingezet bij 
het oplossen van hulpvragen. Deze 288 jongeren 
hebben zich ingezet binnen projecten georgani
seerd door Sociale Gasten. Van al deze jongeren 
hebben 45 jongeren zich structureel ingezet 
binnen een maatjestraject of een aantal prak
tische klussen. De jongeren hebben zich in 
totaal maar liefst 2.143  uur ingezet voor de 
Amersfoortse samenleving. 

 Evaluatie resultaten
Onze verwachtingen zijn overtroffen, zo kunnen 
we 2017 als jaar wel bestempelen. Wij zijn be
vestigd in onze visie en aanpak voor de inzet 
van jongeren in Amersfoort. Tegelijkertijd zijn 



10

Verhalen

Genoeg over de cijfers, tijd voor de echte 
verhalen. Je vindt hieronder een greep uit de 
#SocialeActies die afgelopen jaar plaats heb
ben gevonden. Wij hopen dat je bij het lezen 
van deze verhalen net zo geniet van de inzet 
van deze toppers als wij. 

 Jongeren helpen met verhuizen
Studenten van de Evangelische Hogeschool heb
ben een ouder echtpaar geholpen met het uit
pakken van dozen na een verhuizing. Mevrouw was 
kort na de verhuizing in het ziekenhuis terecht 
gekomen en meneer was door zijn hoge leeftijd 
en alle stress erg vergeetachtig geworden. Dit 
resulteerde in het feit dat veel verhuisdozen 
al weken onaangeroerd in het nieuwe woonhuis 
stonden, terwijl meneer en mevrouw er inmiddels 
al woonden. Een groepje studenten is er heen 
geweest om te helpen met het uitpakken van de 
dozen. Ze hebben een gezellige tijd gehad en 
zelfs nog boodschappen voor meneer en mevrouw 
gedaan. Dit gaf meneer en mevrouw weer wat 
meer overzicht in hun huis en een extra con
nectie met de buitenwereld. 

 Jongeren helpen op de dagbesteding
Boogh Amersfoort is een centrum voor dagbe
steding waar mensen met o.a. niet aangeboren 
hersenletsel terecht kunnen. Een tweetal stu
denten van het Hoornbeeck College is hier zes 
weken lang op vrijdagmiddag langs geweest om 
te ondersteunen bij het organiseren van de 
activiteiten en om contact te leggen met de 
deelnemers. Om net even de persoon te zijn die 
de tijd kan nemen voor de cliënten op de groep. 

 Jongeren helpen met klussen 
Een tweetal studenten is voor een aantal weken 
op bezoek geweest bij een meneer van begin 
zestig jaar. Door jarenlange verslaving is me
neer zowel lichamelijk als geestelijk niet meer 
in staat grote klussen binnen zijn huis op te 
pakken. Deze twee studenten hebben hem ge
holpen om beetje bij beetje structuur aan te 
breng en in zijn huishouden en door schoon te 
maken. Meneer bloeit helemaal op als er jonge 
mensen bij hem over de vloer komen. Hij be
gint vaak spontaan verhalen te vertellen over 
vroeger en grappen te maken. 
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 Jongeren in contact met ouderen
Een groep van 33 studenten is een dagje gaan 
helpen bij Lyvore. Een zorginstelling in Amers
foort die zich richt op kleinschalig wonen. De 
studenten zijn in kleine groepjes langs gegaan 
bij de woongroepen om samen met de bewoners 
pannenkoeken te bakken, een spelletje te doen of 
een praatje te maken. Voor de bewoners betekent 
dit vaak net dat extra beetje aandacht en 
gezelligheid. 

 Jongeren knappen een tuin op
Een mevrouw is onlangs ernstig ziek geweest en 
heeft hierdoor niet voldoende energie meer om 
haar tuin bij te houden. Ze heeft al wel eens 
hulp gehad, maar doordat er geen hulpverlening 
meer betrokken is in haar situatie moest deze 
hulp stoppen. Via een andere vrijwilligers
organisatie kwam ze bij ons terecht. Er is een 
groepje studenten heen geweest dat haar tuin 
op orde heeft gemaakt. Dit maakt dat zij zich 
minder zorgen hoeft te maken over de zware 
klussen die ze niet meer kan doen. 

 Jongere zoekt online een nieuwe woning
Een ouder echtpaar moet verhuizen, maar ze heb
ben geen idee hoe ze online op huizen kunnen 
reageren. Deze hulpvraag kwam bij ons binnen 
via het wijkteam. De wijkteammedewerker heeft 
niet voldoende uren om samen met deze mensen 

online naar huizen te zoeken en te reageren. 
Een vrijwilliger van Sociale Gasten is hier een 
aantal weken heen geweest om samen met deze 
mensen het online aanbod te bekijken en reac
ties te plaatsen. Al snel kregen ze een wo
ning toegewezen. De jongere heeft daarna nog 
geholpen met het op Marktplaats zetten van een 
aantal spullen die deze mensen niet mee konden 
nemen naar hun nieuwe woning. 

 Jongeren bezoeken evenementen
Amersfoort is een stad waar veel culturele ac
tiviteiten georganiseerd worden. Al een aantal 
keer hebben jongeren vanuit Sociale Gasten 
deze activiteiten bezocht met een aantal jonge 
Syrische nieuwkomers die pas kort in Amers
foort wonen en geen tot weinig netwerk hebben. 
Op deze manier helpen we de Syrische nieuw
komers met het uitbreiden van hun netwerk onder 
Nederlandse leeftijdsgenoten. De nieuwkomers  
genieten van het contact met Nederlandse 
leeftijdsgenoten en het bezoeken van de eve
nementen.  
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 Jongeren bezoeken een Somalisch meisje
Twee jongeren bezoeken regelmatig een So
malisch meisje van 16 jaar. Ze woont pas een 
paar maanden in Nederland en spreekt de taal 
nog slecht. Ze is hier zonder haar ouders. 
Twee Nederlandse jongeren bezoeken haar re
gelmatig, oefenen met haar de taal en leren 
haar over de Nederlandse gewoonten. Soms gaan 
ze mee naar een doktersafspraak. Inmiddels is 
er een vriendschap ontstaan waarbinnen het So
malische meisje zich veilig genoeg voelt om te 
praten over de (traumatische) dingen die ze 
in Somalië heeft meegemaakt.  De dames helpen 
zelfs nu mee bij gesprekken met professionals 
en school om het jonge meisje te ondersteunen. 
Een van de jongeren heeft gezegd dat ze het 
zo mooi vindt, dat ze volgend jaar (2018) zelf 
haar verhaal wil delen voor een groep jongeren 
om hen te inspireren. 

 Hulpontvanger wordt vrijwilliger
Al een aantal keer hebben we meegemaakt dat 
iemand die in eerste instantie hulp ontvangt 
zich later inzet als vrijwilliger. Zo is er een 
jongen die kampt met een depressie en bij ons 
binnen kwam met een hulpvraag, maar zich later 
is gaan inzetten als vrijwilliger. Een aan
tal Syrische jongens, die in eerste instantie 

met ons mee zijn gegaan om een evenement te 
bezoeken, hebben zich al ingezet bij verschil
lende praktische klussen.

 Jongeren helpen met verhuizen
Een jonge vrouw met een licht verstandelijke 
beperking gaat verhuizen. Ze heeft hulp bij 
het vervoer van de meubels, maar geen netwerk 
om alles te versjouwen. Met spoed wordt er een 
groepje vrijwilligers samengesteld van jong
eren die haar helpen met het sjouwen van de 
zware meubels. Het groepje jongeren bestaat 
uit studenten en jonge Syrische statushouders. 
Met elkaar zorgen ze dat de vrouw in 1 ochtend 
is verhuisd. Voor mevrouw een hele opluchting, 
ze maakte zich van tevoren namelijk erg veel 
zorgen over hoe de verhuizing geregeld moest 
worden. Ze was erg blij met de geboden hulp. 
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Samenwerkingspartners

Samenwerken doen we graag. We kunnen met elkaar 
zoveel meer bereiken. De kracht van het samen
werken is  het vermogen hebben de eigen agenda 
opzij te zetten om vervolgens vanuit waarden 
(samen) te werken. We hebben heel wat kopjes 
koffie gedronken bij allerlei maatschappelijke 
organisaties in Amersfoort. Tijdens deze kopjes 
koffie zijn we tot de conclusie gekomen dat er 
geen enkele organisatie is die zich zo speci
fiek op jongeren en vrijwilligerswerk richt als 
Sociale Gasten. Daarbij blijkt dat we met de 
jongeren goed in staat zijn een gedeelte van de 
al bestaande hulpvragen op te lossen.

Enkele van onze belangrijkste samenwerkings
partners zijn:

 Indebuurt033: 
Deze organisatie is tegelijk met Sociale Gast en 
gestart en coördineert de Sociale Basisinfra
structuur (incl. het vrijwilligerswerk) in 
Amersfoort. De gemeente Amersfoort werkt in de 
vorm van een piramide van drie lagen. De onderste 
laag wordt de Sociale Basisinfrastructuur 
(SBI) genoemd. Dit is alle zorg waar inwoners  
direct terecht kunnen met hun vragen, samen
leving breed en waarvan de meeste vragen op
gelost worden binnen het vrijwillige circuit. 
De middelste laag van de piramide vormt het  
Sociaal Wijkteam. Het wijkteam biedt kort
durende ondersteuning en schaalt af naar de 
SBI. Of zij verwijzen naar specialistische zorg, 
de bovenste laag van de piramide. Indebuurt033 
is tevens verantwoordelijk voor de coördinatie 
van de zorg in de Sociale Basisinfrastructuur. 
Dit is o.a. ondersteuning aan inwoners die een 
idee hebben voor hun buurt of een activiteit 
willen organiseren. Daarbij verdelen zij de 

subsidie die de gemeente voor deze initia
tieven gereserveerd heeft. Indebuurt033 geeft 
ons een financiële bijdrage vanuit de gemeente. 
Daarnaast werken wij samen als het gaat om de 
verdeling van hulpvragen. Zij zetten het aan
bod van onze jongeren uit bij hun partners. 
Wanneer zij een hulpvraag hebben die bij ons 
past leggen ze die bij ons neer. Daarnaast heb
ben we regelmatig contact over het aantal en 
type hulpvragen die wij oppakken. Dit, zodat 
Indebuurt033 het overzicht kan behouden over 
alle hulpvragen die stedelijk opgepakt worden. 

 Wijkteam Amersfoort:
Met het wijkteam werken wij vooral samen op het 
niveau van hulpvragen. De wijkteammedewerk
ers weten ons goed te vinden met praktische 
hulpvragen van de mensen die zij begeleiden.  
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Door de korte lijntjes met deze wijkteam
medewerkers zijn wij in staat snel (vooral 
praktische) hulpvragen op te pakken. 

 Specialistische zorg: 
Ook de top van de piramide weet ons te vin
den. De specialistische zorg legt regelmatig 
hulpvragen bij ons neer. 

Naast de bovengenoemde samenwerkingspartners 
hebben we de afgelopen maanden met een tal van 
organisaties actief samengewerkt bij het oplos
sen van hulpvragen. Hieronder een opsomming 
van deze organisaties: GGZ Centraal | Kwintes 
| Stichting NVA, centrum voor integratie en 
part icipatie | Youké Sterke Jeugd | NewBees 
| Humanitas | Amaris zorggroep | Boogh in de 
Buurt | Leger Des Heils | Stichting Lariks laan2 
| Stichting dierenvoedselbank | St. Pieters en 
Bloklands Gasthuis | Stichting HIP | Lyvore | King 
Arthur Groep | Stichting Pre sent | Zorgresidence 
het seminarie | Hart van Vathorst | Stichting Nidos 
| Welzin | Netwerk Dien je Stad | InteraktCon
tour | Vive le velo, fietsboetiek | Stadslab033.

De burger zelf weet ons inmiddels ook steeds beter 
te vinden via het contactformulier van de website. 
 
 Scholen: 
De afgelopen maanden hebben we een goede relatie 
opgebouwd met een aantal scholen. Dit betreft 
voornamelijk de Hogeschool Utrecht, het Hoorn
beeck College en de Evangelische Hoge school. 
We geven gastcolleges ter inspiratie van de 
studenten. We organiseren projecten waarbij de 
studenten zich (al dan niet als onderdeel van 
het lesprogramma) inzetten. Daarnaast is er 
in september 2017 een gesprek geweest met MBO 
Amersfoort, waaruit een constructieve samen
werking lijkt te ontstaan. 
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 Anders: 
Naast dit alles is er ook benoemd in het pro
jectplan dat er relaties gebouwd worden met 
verenigingen, kerken en moskeeën. Qua verenig
ingen is er contact geweest met Navigators 
Netwerk in Amersfoort. Zij hebben zich ingezet 
tijdens een projectavond en gaan dit in 2018 
meerdere keren herhalen.

Tevens is er contact geweest met een aantal 
kerken in Amersfoort. Het resultaat hiervan 
is dat we hebben mogen spreken voor jongeren, 
hulpvragen hebben mogen uitwisselen, jongeren 
hebben kunnen inzetten en er gekeken wordt 
naar de mogelijkheden op gebied van financiële 
ondersteuning. 

 Public relations
Dit eerste jaar hebben we als stichting aan
dacht gehad van diverse lokale media. Er is 

een artikel geplaatst in het AD, zowel online 
als in de gedrukte krant. De Stad Amersfoort 
heeft een artikel geplaatst. Op de website van 
Nieuws uit Amersfoort is ook een artikel ver
schenen. Daarnaast heeft KeiTV een filmpje met 
ons gemaakt. Inmiddels staan we ook vermeld op 
de website bewoners033.nl en op de website (ook 
voorpagina) van de gemeente Amersfoort.

Zelf hebben we vooral ingezet op sociale  
media. De keuze hiervoor is omdat jongeren zich 
bevinden op sociale media. Dit is voor ons een 
manier om in hun leefwereld te komen. We delen 
veel van onze acties en hulpvragen online. Dit 
heeft tot nu toe geresulteerd in 651 volgers 
van onze Facebook pagina en 401 volgers op In
stagram. Dit aantal groeit gestaag. Naast het 
delen van onze acties delen we ook verhalen 
van jongeren en hulpontvangers als een stukje 
inspiratie voor de jongeren die dit lezen. 



16

‘Ik vond het waardevol om in 

een andere wereld te belanden, 

waarvan je niet wist dat zo-

iets bestond in Nederland. Het 

maakt je zo’n rijk persoon door 

iets van jezelf aan anderen 

te geven!’ - Mirjam (18 jaar)
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Ontwikkelingen

 Kantoorlocatie
Een jongerennetwerk hoort te werken vanuit een 
plaats die jonge mensen aanspreekt. Een hippe 
plaats die bruist van de nieuwe energie en waar 
nieuwe initiatieven worden genomen gericht op 
het geluk van alle Amersfoorters. Deze plaats 
hebben we gevonden bij Stadslab033. Vanaf maart 
huren we daar flex werkplekken. Een locatie in 
De Nieuwe Stad, de voormalige Prodentfabriek, 
vlakbij het stadscentrum. Een eigen kantoor is 
niet nodig. Wel een plaats van waaruit we rustig 
kunnen werken en mensen kunnen ontvang en. 
Dit is voor ons een goedkope oplossing en daar
bij worden wij ook erg blij van de samenwerking 
met een partner als Stadslab033 die betrokken 
is bij veel sociale initiatieven in Amersfoort. 
Het kantoor en de omgeving ademt helemaal de 
sfeer die past bij deze tijd. 

 Ervaringsfunctie binnen het bestuur
We zijn gestart met een voltallig bestuur 
met ruime ervaring. In juli hebben we ervoor 
gekozen om een ervaringsplek te creëren voor 
een jong iemand met weinig bestuurlijke er
varing. Dit is een betrokken vrijwilliger die 
meedoet in de vergaderingen maar geen beslis
singsbevoegdheid heeft. Dit doen wij om zo een 
jongere in staat te stellen ervaring op te 
doen op bestuursniveau en hierin duurzaamheid 
te creëren. 

 Vrijwilligers in het coördinatieteam
Vanwege de grote vraag vanuit de samenleving en 
het grote aantal jongeren dat aanhaakt bij het 
netwerk, maken wij gebruik van vrijwilligers 
en stagiairs in het coördinatieteam. Dit zijn 
jongeren die helpen met het organiseren van de 

projecten. Dit vanwege alle mogelijkheden die 
er liggen, maar niet kunnen worden benut bin
nen de beschikbare FTE. 

 Vrijwilligersborrel
Op ons kantoor fixen wij de projecten, maar het 
echte werk wordt gedaan door de Amersfoortse 
jongeren. Om hen te bedanken voor die uren 
inzet, organiseren wij met regelmaat een bor
rel onder het motto: wie houdt er nu niet van 
borrelen? Hier ontmoeten wij onze vrijwilligers 
en ontmoeten ze ook elkaar. Het geeft ons de 
gelegenheid om te vertellen hoe blij wij met 
hen zijn.

 Inspiratienetwerk TijdVoorActie
Op eigen houtje waren we nooit zo snel zo 
ver gekomen als waar we nu zijn. TijdVoorActie 
is daar heel belangrijk in geweest. Zij inspi
reren jongeren om zich in te zetten voor 
mensen zonder netwerk. Daarbij ondersteunen ze  
verschillende pioniers bij het opzetten van 
jongeren vrijwilligersnetwerken door heel  
Ne derland. Waaronder ons netwerk. Dit doen zij 
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heel praktisch door coachingsgesprekken met 
ons te voeren en ons daar te adviseren waar 
nodig. Daarnaast organiseren zij eens in het 
kwartaal een groeiplaats. Een ontmoeting met 
pioniers van een aantal andere netwerken, zo
dat we van elkaars ervaringen kunnen leren. 
En last but not least, zij hebben de ServeApp 
ontwikkelt waar wij gebruik van maken. Een 
online systeem waar wij alle projecten en ge
gevens netjes in kunnen registreren.

 Professionalisering
Tot slot benoemen we nog even dat we naast het 
uitvoeren van onze corebusiness, het bieden 
van hulp en netwerk, ook geïnvesteerd hebben 
in het fundament van de stichting. Netwerk So
ciale Gasten wil voor zover het mogelijk is de 
kwaliteit en veiligheid waarborgen van alles 
wat onder het netwerk valt. Concreet betekent 
dit dat we taal en vorm gegeven hebben aan 
onze cultuur, uitstraling en primaire proces.

Op een A5 formaat papier hebben we kort beschre
ven waar Sociale Gasten vanuit leven en waar wij 
voor zorgen. Sociale Gasten leven vanuit: ont
moeting, betrokkenheid, gelijkwaardig heid en 
wederkerigheid. Sociale Gasten zorgen voor: 
gelijkwaardigheid, een sfeer en omgeving van 
veiligheid en respect, elkaar, vertrouwelijk
heid, genoegzaamheid, zorgvuldigheid en ver eende 
kracht. Op het A5 staat een korte toelichting en 
elke jong ere die een Sociale Actie gaat uitvoer en 
krijgt dat A5. Achter het A5 ligt een uitgebreid 

vrijwilligersbeleid dat op onze website staat.

Een privacy beleid opstellen is ook iets wat 
hoort bij een startende organisatie. In ons 
privacy beleid staat hoe Stichting Netwerk  
Sociale Gasten omgaat met het verwerken van 
persoonsgegevens rondom de inzet van vrij
willigers bij mensen met onvoldoende hulp en 
netwerk. 

 Het Merk 
Om jongeren aan te spreken moet je bij hen aan
sluiten. Het merk Sociale Gasten is neergezet en 
uitgerold met bijpassende huisstijl. En stiekem 
zijn we hier best wel een beetje trots op. We 
zijn gericht op jongeren vanuit de waarden van 
ons merk. Daarbij blijven we dicht bij onszelf 
en spreken we de taal van de jonge generatie. 
Niet om tof te doen, maar om jongeren aan te 
spreken, te raken en zo nog meer mensen met een 
hulpvraag te kunnen helpen. 

We hebben het geluk dat de ervaring en de  
creativiteit binnen het coördinatieteam aan
wezig zijn om dit op een professionele manier 
te doen met alleen maar een tijdsinvestering. 

 Huisstijl
We hebben het logo ontworpen met daarbij be
horend verschillende huisstijluitingen als: 
rolbanners, posters, flyers en formulieren. En 
natuurlijk onze website www.socialegasten.nl, 
zodat we ook online goed vindbaar zijn.
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Ik vindt het leuk om mensen 

hulp te bieden. In dit geval 

ga ik elke week bij iemand 

langs om even een uurtje te 

chillen. We praten vaak over 

wat we deze week gedaan heb-

ben, voetbal en het geloof. 

Het is zowel voor degene bij 

wie ik langs ga als voor mij 

een erg gezellige tijd. 

- Christopher (18 jaar)
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Resultaten en toelichting

 

 Fondsen: 
Deze post bestaat uit het Kansfonds, het VSB
fonds, het Oranje Fonds en een lokale stichting 
in Amersfoort. We hebben van alle aangevraagde 
fondsen de toekenning gekregen. Het ontvangen 
bedrag in deze post is wat hoger dan verwacht, 
omdat de gemeente in de eerste ronde onze sub
sidieaanvraag niet kon toekennen. Om dit gat 
in de begroting op te vangen hebben we hier
voor een extra fonds aangevraagd.

Financiële evaluatie

Inkomsten Begroting Realisatie

Fondsen  €  46.000  €  48.550

Gemeente  €  5.000  €  4.000

Partners  €  3.000  €  0

Bedrijven  €  2.500  €  0

Maatschappelijke 
organisaties

 €  500  €  0

Scholen  €  0  €  2.323

Kerken  €  1.250  €  100

Giften  €  1.250  €  750 

Totaal inkomsten:  €  59.500  €  55.723

Uitgaven Begroting Afrekening

Personeel  € 45.000  €  39.825

Vrijwilligersbudget  €  5.000  €  871

PR & Communicatie  €  3.000  €  2.063

Kantoorkosten  €  3.000  €  6.703

TijdVoorActie  €  3.000  €  3.000

Inspiratiebijeen
komsten

 €  500  €  0

Totaal Uitgaven:  €  59.500  €  52.462

 Gemeente: 
Nadat Indebuurt033 onze aanvraag niet heeft 
toegekend zijn we in gesprek gegaan om ons 
project toe te lichten. Zij adviseerden ons het 
tweede kwartaal van 2017 een nieuwe aanvraag te 
doen. Naar aanleiding van deze tweede aanvraag 
hebben zij alsnog de gevraagde bijdrage toegekend. 
 
 Scholen: 
Door de samenwerking met een tweetal onder
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wijsinstellingen hebben we het eerste jaar al 
inkomsten kunnen genereren op deze post. 

 Bedrijven: 
Op dit moment zijn we bezig de fundering te 
leggen voor een ambassadeursteam. Deze ambas
sadeurs gaan het verhaal van Netwerk Sociale 
Gasten onder de aandacht brengen bij de be
drijven in Amersfoort. Daarbij delen we steeds 
meer ons verhaal en de beweging die we zien 
bij de jongeren in Amersfoort. Hierbij zoeken 
we naar een aantal betrokken bedrijven die in 
de gedeelde visie geloven en bereid zijn ons 
financieel te steunen. 

 Giften: 
We zijn bezig met het opzetten van een Club 
van 100. Dit is gericht op particulieren (en 
bedrijven) die bij willen dragen aan de bewe
ging onder de Amersfoortse jongeren. Het gaat 
om mensen die 100, per jaar willen doneren. 
Mede daarvoor hebben we doneren via iDeal via 
onze website mogelijk gemaakt en is er een ANBI 
status aangevraagd.

 Partners: 
Inmiddels hebben we contact gelegd met ver
schillende woningcorporaties/stichtingen in 
Amersfoort om een samenwerking op te starten. 
Daarnaast zijn er partners als VraagAnthea, 
Stadslab033 en MBO Amersfoort die bijdragen in 
natura.  

 Uitgaven: 
Bij de uitgaven zijn bepaalde kostenposten 
onder budget gebleven; de belangrijkste reden 
is het gebrek aan liquiditeit, dat veroorzaakt 
wordt door de gedeeltelijke uitkering van de 
fondsen in het lopende jaar: de tering wordt 
naar de nering gezet. Bepaalde uitgaven zijn 

dus doorgeschoven naar 2018, zoals bijvoorbeeld 
het vrijwilligersevent. 

 Kantoorkosten: 
Verder is de post kantoorkosten fors boven bud
get; we hebben gaande het jaar 2017 keuzes  
gemaakt op basis van het voortschrijdend inzicht 
in de bedrijfsvoering, zoals de aanschaf van 
laptops en de huur van een kantoorlocatie. Dit 
om een passende oplossing te bieden voor de 
snelle groei van het netwerk die we in 2017 
hebben doorgemaakt en de financiële ruimte die 
er was bij de andere posten. Tegenover deze 
uitgaven staan ook "inkomsten": minder uit
gaven voor PR en een adequate ontmoetingsplek 
voor jongeren en partners.

Dankwoord

We zijn begonnen met het begrip dankbaarheid 
en daar willen we ook mee eindigen. Een dank
baar hart maakt een mens blij. We zijn dankbaar 
voor elke dag waarin we iets waardevols voor 
een ander kunnen betekenen. Dankbaar voor al 
het mooie dat we in 2017 samen hebben teweeg
gebracht. Dankbaar voor alle (financiële) steun. 
We zijn benieuwd wat 2018 ons gaat brengen en 
geloven dat het een betekenisvol jaar zal zijn!  
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‘Ik heb een ander geholpen, 

maar anderen hebben ook mij 

geholpen om in te laten zien 

wie ik echt ben en wie ik kan 

zijn.’ – Geke (18 jaar) 



www.socialegasten.nl


