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

Amersfoort, maart 2019



Sociale Gasten opende voor 
mij een wereld die ik niet 
kende. Een wereld waarin 
ik de mogelijkheid heb om 
iets te betekenen voor 

iemand anders. 
Christopher – (20 jaar)
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Voorwoord

Voor je ligt het jaarverslag 2018 van Netwerk  
Sociale Gasten. Een jaar waarin opnieuw onze 
verwachtingen zijn overtroffen. Wat was het gaaf! 
Als we zien hoeveel Amersfoorters er zijn gehol
pen, dan overheerst dankbaarheid. Dankbaarheid 
voor de inzet van de jongeren, het enthousiasme 
waar ze dat mee deden, de vriendschappen 
die zijn ontstaan en de oprechte aandacht 
voor elkaar.  

Zij hebben in 2018 opnieuw het verschil gemaakt. 

We kijken terug op een jaar waarin we harder 
zijn gegroeid dan we van tevoren konden ver
moeden. Deze groei bracht met zich mee dat het 
vaak buffelen was om alles in goede banen te 
leiden. Terugkijkend was dit het zeker waard!  

We organiseerden projecten voor groepen en voor 
individuele jongeren. Gewoon omdat ze simpel
weg van betekenis wilden zijn voor iemand  
anders. We brachten deze jongeren in contact 
met stadgenoten die wel een steuntje in de rug 

konden gebruiken. Stadgenoten die ze normaal 
niet snel tegen zouden komen. Er ontstonden 
mooie en waardevolle contacten.

Daarnaast deden zich onverwacht twee mooie kansen 
voor. De eerste is dat wij een proeftuin ge
worden zijn van de Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT)*. Hierbinnen mogen wij de maatschappelijke 
diensttijd in Amersfoort vormgeven. Een mooie 
kans om meer jongeren te bereiken en meer mensen 
te helpen. De tweede kans is dat wij onderdeel 
geworden zijn van het experiment ‘fulltime 
pio nieren’ van Inspiratienetwerk TijdVoorActie. 
Dit biedt ons meer betaalde coördinatie uren en 
daarmee de gelegenheid om enerzijds nog meer 
jongeren als vrijwilliger in te zetten en an
derzijds juist extra ruimte te geven aan het 
financieel verduurzamen van het netwerk. 

Rick Schoen
Pionier / initiatiefnemer 

* De resultaten van de Maatschapppelijke Diensttijd zijn niet opgenomen in dit verslag vanwege 
de aparte financiering en verantwoording voor dit project.
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Sociale Gasten

Wij inspireren en faciliteren jonge Amersfoorters 
tussen de 16 en de 30 jaar om stadgenoten te 
helpen die wel een steuntje in de rug kun
nen gebruiken. Je kunt hierbij denken aan een 
tuin tje opknappen, een bakje koffie drinken bij 
een oudere of de taal oefenen met iemand die 
hierheen gevlucht is. Dit doen deze jongeren 
op vrijwillige basis, gewoon omdat het kan en 
omdat ze het tof vinden om iets voor een ander 
te betekenen. Dit noemen wij een #SocialeActie. 

Een jongere wil ook in deze tijd best wat doen 
voor iemand anders, alleen weet hij vaak niet 
hoe. Daarnaast heeft het woord vrijwilligers
werk voor veel jongeren best wel een stoffig 
imago gekregen. 

Met Sociale Gasten bouwen we aan een merk dat 

aansluit bij jongeren. Een merk dat de taal 
spreekt van jongeren en waar zij zich thuis bij 
voelen. Zo sluiten we aan bij de kwaliteiten 
van de jongeren zelf, zijn we flexibel en super 
benaderbaar. We laten ons zien waar de jong
eren zich bevinden. Zowel offline als online. 

Door specifiek jongeren in te zetten als vrij
williger bouwen we aan een sociaal duurzaam 
Amersfoort van de toekomst. Door de jongeren 
nu deze ervaring mee te geven en hierover met 
ze in gesprek te gaan, hopen wij dat ze de 
waarde hiervan ontdekken en een levensstijl 
aannemen waarin naar elkaar omzien heel ge
woon is. 

Doelen
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: 
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  Diverse groepen in de Amersfoortse samen
leving aan elkaar verbinden.

 Jongerenparticipatie en actief burgerschap.
  Jongeren faciliteren in en inspireren tot 
een #SocialeActie.

  Een brug vormen tussen vrijwillige en pro
fessionele zorg.

  Voorzien in stageplaatsen voor scholieren en 
studenten.

  Samenleven, onderlinge betrokkenheid, zorg 
en inzet bevorderen.

  Jongeren de mogelijkheid bieden om betekenis 
te geven aan hun leven door zich in te zetten 
voor de ander. 

Strategie
Om deze doelen te bereiken hebben we een vijf
tal strategieën ontwikkelt:
  We begeven ons actief in de leefwereld van 
jongeren (online en offline).

  Door middel van storytelling maken we onze 
impact zichtbaat.

  We participeren actief in de YourCube proef
tuin voor de MDT.

  We richten ons op een duurzame en solide  
financiële basis vanuit de gemeente, part
ners, bedrijven en particulieren.  

  We bouwen aan een functioneel en gecommit
teerd coördinatieteam.

Effecten
De effecten van de #SocialeActies werken twee 
kanten op. Aan de ene kant worden er Amers
foortse mensen geholpen met een hulpvraag die 
wij goed op kunnen lossen met een jonge vrij
williger. Deze mensen hebben geen beschikking 
over voldoende eigen netwerk en geen financiën 
om hulp in te kopen. 

Aan de andere kant richten we ons op het 
ontwikkelen van een levensstijl bij jongeren 
waarin omzien naar elkaar heel gewoon is. Wij 
merken namelijk dat ook jongeren hier behoefte 
aan hebben. Zij vinden een stukje betekenis 
in het helpen van een ander. Doordat wij dit 
voor hen organiseren, hun taal spreken en bij 
hun wensen aansluiten, worden ze geactiveerd. 
Daarnaast gaan wij actief in gesprek met de 
jongeren over de betekenis van het helpen van 
een ander. Daarbij dagen we hen uit om dit 
in hun eigen leven concreet te maken en door  
actief te vragen of zij zich nog een keer in 
willen zetten.
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Resultaten

Na een voorspoedig eerste jaar, waarin we onze 
gestelde doelen hebben behaald, hebben we in 
ons tweede projectjaar deze lijn door weten te 
zetten. We hebben ingezet op het verstevigen 
van de bestaande en het aangaan van nieuwe 
samenwerkingen. Deze samenwerkingen zijn we 
aangegaan met organisaties waar jongeren zich 
bevinden en door te zijn op plekken waar jong
eren ook zijn. Denk hierbij aan scholen en 
kerken. We blijken de jongeren in Amersfoort goed 
te kunnen bereiken en aan te kunnen spreken. 
Ook dit jaar hebben we onze gestelde doelen 
voor de inzet van jongeren ruim behaald.  

Projectresultaten 
In 2018 hebben we 227 projecten afgerond. Onder 
een project verstaan wij een hulpvraag die we 
hebben opgelost of een evenement dat we heb
ben georganiseerd. Van al deze projecten waren 
er ongeveer 30 structureel. Bij structurele  
activiteiten kan je bijvoorbeeld denken aan een 
maatjestraject. Zo’n maatjestraject bestaat uit 
het regelmatig bezoeken van iemand. De andere 
trajecten hebben een meer afgebakende tijds
span. Elk moment waarop een (groep) jongere(n) 
een project uit gaat voeren, registreren wij 
als een hulpactiviteit. Het aantal hulpactivi
teiten in 2018 was 880. In totaal hebben dit 
jaar 481 unieke jongeren zich ingezet bij het 
oplossen van hulpvragen. Zij hebben hier met 
elkaar 5.241 vrijwillige uren aan besteed. Bij 
elkaar hebben we naar schatting 636 Amers
foorters geholpen. Dit getal is een schatting 
omdat we soms naar groepen gaan waar het niet 
precies duidelijk is hoeveel mensen er aan
wezig zijn.  

Evaluatie 
Er zijn steeds meer jongeren die zich als vrij
williger inzetten. Deze stijgende lijn zagen 
we al in ons eerste projectjaar en heeft zich 
dit tweede jaar duidelijk door gezet. Dit be
vestigt ons in het feit dat we voorzien in een 
behoefte. Dat is enerzijds de jonge doelgroep 
vrijwilligers aanspreken en activeren. Ander
zijds voorzien we in de stad aan de behoefte van 
het oplossen van de hulpvragen die er zijn. Dit 
maken we op uit het feit dat hulpverleners ons 
goed weten te vinden met diverse hulpvragen. 
We merken dat we vooral goed zijn in het oplos
sen van enkelvoudige, praktische klussen. Dit 
komt omdat dit soort vragen goed bij jongeren 
passen. Een tweede categorie hulpvragen waar 
veel vraag naar is zijn de maatjestrajecten. We 

Cijfers 2018

481
vrijwilligers

227
projecten

5241
vrijwillige uren

880
hulpactiviteiten
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zien vooral de trajecten waar een jong maatje 
gewenst is bij ons binnen komen. Hierbij kan je 
denken aan bijvoorbeeld een jonge statushouder 
die graag in contact komt met een Nederlandse 
leeftijdsgenoot of een oudere die specifiek 
aangeeft dat ze graag in contact komt met jonge 
mensen. 

Prognose
Op basis van deze resultaten en het aantal jong
eren dat we inmiddels herhaaldelijk inzetten 
hebben we de prognose voor 2019 opgemaakt. We 
verwachten in 2019 ongeveer 550 jongeren in te 
zetten, 260 projecten te realiseren en 1.000 
hulpactiviteiten uit te voeren. 

Projectvoorbeelden
Tot zo ver de cijfers, het is tijd voor de 
verhalen. Hieronder vind je een aantal voor
beelden van de projecten die afgelopen jaar 
gerealiseerd zijn. We hopen dat jij er net zo 
van geniet als wij dat doen. 

 Meet & Burgers BBQ – In juni hebben wij een 
barbecue gehouden voor zowel de mensen die 
hulp hebben gehad als voor de jongere vrijwil
ligers. Een gezellige avond waar de ontmoeting 
centraal staat. We hebben gekozen voor een 
barbecue omdat dit goed bij het laagdrempelige 
karakter van Sociale Gasten past. De zomer
periode is gekozen, omdat veel mensen met een 
beperkt netwerk de hele zomer thuis zitten. Op 
deze manier kunnen ze een feestje vieren en 
mooie ontmoetingen aangaan. In totaal zijn er 
100 gasten geweest.

 Gezelschap houden van oudere met dementie - 
Een jonge vrijwilliger bezoekt een oudere dame 
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haar kinderen hierbij goed kan ondersteunen. 
Een jonge vrijwilliger bezoekt het gezin  
regelmatig om de kinderen te helpen bij hun 
huiswerk en de moeder wat te ontlasten. 

 Wegwijs maken van nieuwkomer - Een aantal 
studenten hebben opgetrokken met jonge nieuw
komers. Dit zijn veelal jongeren, gevlucht 
uit Syrië of Eritrea die we koppelen aan een  
Nederlandse jongere. Dit contact wordt bewust 
laagdrempelig gehouden. Dus geen taallessen, 
maar gewoon een drankje doen in de stad en in
tussen Nederlands praten of samen sporten. 

 Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt 
(JvO) - Het JvO organiseerde dit jaar een pro
ject rondom armoede. Wij hebben de gehele 4e 
jaarlaag scholieren ingezet als vrijwilliger 
bij welzijnsinstellingen en bij mensen thuis 
om hen kennis te laten maken met een doelgroep 

met beginnende dementie. Mevrouw vindt mede 
door haar dementie moeilijk aansluiting bij 
haar man. Ze leven erg langs elkaar heen. De 
jongere gaat regelmatig met mevrouw wandelen, 
ze geniet zichtbaar van de buitenlucht en de 
gesprekken.  

 Hulp na verhuizing - Afgelopen jaar hebben we 
een aantal klussen opgepakt rondom verhuizing
en. Zo hebben we een oude dame geholpen met 
het in elkaar zetten van een kast en een meneer 
met een lichamelijke beperking geholpen met 
schilderen. 

 Hulp met de Nederlandse taal - een jong 
Spaans gezin woont in Nederland als plots de 
vader van het gezin overlijdt. Moeder heeft het 
hierdoor erg zwaar en de jonge kinderen hebben 
moeite met Nederlands op school. Moeder is de 
Nederlandse taal niet dusdanig machtig dat ze 
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die ze normaliter niet zo snel zouden ont
moeten. Allemaal omtrent het thema (sociale) 
armoede. 

Samenwerkingspartners
Het afgelopen jaar hebben we bestaande samen
werkingen verstevigd en zijn we nieuwe samen
werkingen aangegaan. 

 IndeBuurt033 - Deze organisatie coördineert 
het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amers
foort. Zij zijn door de gemeente als partij 
aangewezen om o.a. de subsidies toe te ken
nen voor de Sociale Basis Infrastructuur. Het 
toegekende bedrag voor 2018 is conform de  
begroting gestegen (zie de financiële verant
woording). Daarnaast zijn wij inmiddels een 
vaste partner binnen de stedelijke overleggen 
van klussendiensten die met elkaar het aanbod 
vormgeven. 

 Wijkteam Amersfoort - De wijkteams weten 
ons onverminderd goed te vinden. Het grootste 
deel van de aanvragen komt via hen binnen. Zij 
schakelen in overleg met hun klanten Sociale 
Gasten in ter ondersteuning. Dit gaat om zowel 

“De #SocialeActie was voor mij echt een 
geweldige ervaring. Van tevoren had ik 
eigen lijk niet zo veel zin in deze dag want 
ik was ingedeeld om met oude mensen iets 
te gaan doen. Ik dacht echt dat ik niks met 
oude mensen had en dat ik er niks van kon. 
Eigenlijk wilde ik het liefst ruilen om maar 
niet naar de oude mensen toe te gaan. Mijn 
vriendinnen hadden me toch overgehaald om 
het te doen want 'misschien vind je het wel 
leuk.' Ik zeg het niet graag maar ze hadden 
gelijk. Ik heb echt heel veel plezier ge-
had die dag, de mensen waar wij heen gingen 
waren super vriendelijk en echt heel grappig 
soms. Ik mocht met hen mee naar de markt, 
mee spulletjes kopen enzo. Het was echt een 
geweldige ervaring waarbij ik zo ongelofelijk 
veel mocht leren! Als we dit niet hadden 
gedaan met school dan had ik nooit geweten 
dat ik best goed met oude mensen om kan gaan. 
Ik zou anderen die dit ook gaan doen willen 
uitdagen om ook eens uit hun comfortzone te 
stappen, misschien ontdek je wel iets dat je 
heel leuk vindt!” - Lianne (18jr.)
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enkelvoudige, praktische vragen als vragen om 
een maatje. 

 Zorgorganisaties - Naast de bovengenoemde 
samenwerkingspartners hebben we het afgelopen 
jaar met een tal van organisaties actief  
samengewerkt bij het oplossen van hulpvragen. 
Dit zijn grotendeels organisaties die een con
tract hebben met de gemeente Amersfoort om 
zorg te verlenen.

 Scholen - Afgelopen jaar hebben we onze  
samenwerking met de Evangelische Hogeschool, 
de Hogeschool van Utrecht, de Christelijke  
Hogeschool Ede, het Hoornbeeck College en MBO 
Amersfoort verstevigd. We zijn nieuwe samen
werkingen aangegaan met het Stedelijk Gymnasium 
Johan van Oldenbarnvelt en het Corderius  
College. Voor beiden hebben we projecten geor
ganiseerd waarbij studenten zich (al dan niet 
als onderdeel van het lesprogramma) inzetten. 

 Kerken - Een vijftal kerken heeft zich  
afgelopen jaar ingezet door middel van het 
uitvoeren van projecten met hun jeugdgroepen.

Public relations
 Social Media  Afgelopen maanden hebben we 
meer mensen bereikt via sociale media. We 
merken dat de jongeren zich vooral op Insta

gram bevinden. Hier profileren we ons dan ook 
specifiek gericht op deze groep. Op Instagram 
is het totale aantal volgers gegroeid tot 540 
volgers (t.o.v. 355 volgers in september vorig 
jaar). Op Facebook is het aantal volgers ge
groeid tot 759 personen (t.o.v. 586 volgers in 
september vorig jaar). Op Facebook laten we  

onszelf zien maar hier bereiken we weinig po
tentiele vrijwilligers. De mensen die we via 
Facebook bereiken zijn de ouders van de jon
geren, potentiele samenwerkingspartners en 
mensen die hulp nodig hebben.  

 Nieuwsbrief - We versturen inmiddels onze 
nieuws brief eens in het kwartaal. Hiermee 
houden we de ontvangers op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen ons netwerk. Deze groep 
ontvangers van de nieuwsbrief is afgelopen 
maanden gegroeid tot 131 mensen. 
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Ontwikkelingen
 Oranjefonds groeiprogramma – Via Inspiratie
netwerk TijdVoorActie zijn wij onderdeel van het 
experiment fulltime pionieren. Dit experiment 
houdt in dat de mogelijkheid wordt gecreëerd 
dat twee pioniers zich fulltime richten op de 
opbouw van het een lokaal jongeren vrijwil
ligersnetwerk. De aanname is dat de impact 
van een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk, 
inclusief de opbouw van lokale financiering, op 
deze manier wordt vergroot en dat dit experi
ment bijdraagt aan de realisatie van een struc
tureel lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk. 
De doelstelling voor dit experiment is het 
testen of de uitbreiding van beschikbare tijd, 
de inzet van fulltime pioniers, de impact en 
continuïteit vergroot en de opbouw van lokale 
financiering versnelt.

 Yourcube maatschappelijke diensttijd (MDT) – 
Netwerk Sociale Gasten is onderdeel van de 
proeftuin YourCube voor de maatschappelijke 
diensttijd. Dit betekent dat de MDT als apart 
product van Sociale Gasten ontwikkeld wordt. 
Een mooie kans om de impact te vergroten en 
nog meer jonge mensen in Amersfoort te faci

literen in het leveren van een maatschappelijke 
bijdrage. Deze maatschappelijke diensttijd 
wordt een apart project binnen Sociale Gasten.  

 Coördinatieteam – Ons coördinatieteam heeft 
afgelopen jaar een behoorlijke groei door
gemaakt. Door de extra beschikbare uren binnen 
de verschillende projecten zijn we ook in staat 
om een goede begeleiding te bieden aan sta
giairs en vrijwilligers op kantoor. Dit heeft 
erin geresulteerd dat wij inmiddels met drie 
betaald krachten werken. Een pionier, een pro
jectcoördinator en een projectleider voor de 
Maatschappelijke Diensttijd. Dit aangevuld met 
een HBOstagiair en een MBOstagiair. 



“Het vrijwilligerswerk kost 

misschien een beetje tijd, 

maar je krijgt er zo veel 

energie en voldoening   voor 

terug“

 Ellen (24 jaar)
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 SBB erkenning – Wij zijn erkend leerbedrijf 
geworden. Dit heeft ons direct in staat gesteld 
om een MBO stagiair aan te nemen. Gezien het 
relatief grote aantal MBO studenten in Amers
foort is dit voor ons een waardevolle toevoeg
ing om ook deze studenten in de vorm van stage 
aanbod te kunnen betrekken bij ons netwerk. 

 Appeltje van Oranje – Wij zijn geselecteerd 
geweest voor een Appeltje van Oranje in 2018. 
Helaas hebben wij dit appeltje niet gewonnen, 
maar zijn wij wel dankbaar voor deze selectie. 
Dit is toch een erkenning voor onze inzet voor 
Amersfoort. Daarnaast heeft deze selectie veel 
publiciteit opgeleverd en een mooie donatie 
van het Oranje Fonds voor ons netwerk.

Leerervaringen 
 Complexiteit hulpvragen – Afgelopen jaar heb
ben we een verschuiving bemerkt in de complex
iteit van de problematiek van de hulpvragers. 
Deze problematiek lijkt bij een gedeelte van 
de hulpvragen steeds heftiger te worden. Dan 
hebben we het bijvoorbeeld over mensen met 
meervoudige psychiatrische problematiek die op 
zoek zijn naar een maatje. Dit type vragen past 
niet altijd bij een jonge vrijwilliger. In 2019 
gaan we ons beleid hierop aanpassen. 

 Vraag en aanbod sluit niet altijd aan – Er komen 
bij ons grofweg twee soorten vragen binnen. 
Dit zijn eenmalige praktische klussen en lang
durige vragen naar maatjes. De eerste cate gorie 
kunnen wij goed oplossen. De praktische, een
malige en enkelvoudige klussen worden meestal 
snel ingepland. Zeker wanneer we een groep 
jongeren hebben die dit op kunnen pakken. De 
langdurige vragen naar maatjes zijn moeilijker 
op te lossen. Dit komt enerzijds door de lang

durige commitment die van jongeren gevraagd 
wordt. Anderzijds heeft de heftigheid van de 
problematiek hier ook mee te maken. Deze is 
soms simpelweg te heftig voor een jongere. In 
2019 gaan we ook op dit punt ons beleid / werk
wijze aanpassen.  
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2019 staat in het teken van verduurzaming van 
het netwerk. Zowel aan de financiële kant als 
de inzet van jongeren. De eerdergenoemde stra
tegieën zullen hierbij centraal staan. 

We begeven ons actief in de leefwereld van 
jongeren (online en offline). Dit doen wij door 
het ontwikkelen en uitrollen van een commu
nicatieplan en het spreken voor groepen met 
jongeren. 

Door middel van storytelling maken we onze 
impact zichtbaar. Wij interviewen regelmatig 
vrijwilligers en mensen die hulp hebben ge
had. Deze verhalen delen we met de stad door 
zowel online als offline publicaties en door de 
gesprekken die we het jaar door voeren. Daar
naast gaan we de indicatoren die onze impact 
laten zien verder uitbreiden. 

We participeren actief in de YourCube proef
tuin voor de MDT. Dit jaar ontdekken we proef
ondervindelijk welke plaats de YourCube heeft 
binnen het netwerk van Sociale Gasten. 

We richten ons op een duurzame en solide 
 financiële basis vanuit de gemeente, partners, 
bedrijven en particulieren. Dit doen wij door 
actief met deze partijen in gesprek te gaan 
en ze de mogelijkheid te bieden deelgenoot te 
worden van de beweging. 

We bouwen aan een functioneel en gecommitteerd 
coördinatieteam. Een team dat zich ten volle 
inzet voor de Amersfoortse samenleving. Dit 
team bestaat uit betaalde krachten, sta giairs en 
vrijwillige coördinatoren. Elk in hun eigen rol. 
 

Vooruitblik



“Het voelde heel goed om 
een lach op het gezicht 
van de man te zien toen de 
bank op zijn plek stond.”
 Mischa van de kamp



17

Financieel resultaat

Inkomsten Begroting Realisatie

Fondsen  € 37.000  €  35.700

Gemeente  €  15.000  €  12.000

Partners  €  5.000  €  5.491

Bedrijven  €  4.000  € 1.000

Maatschappelijke 
organisaties

 €  2.000  €  6.000

Scholen  €  2.000  €  4.740

Kerken  €  3.000  €  263

Giften  €  2.500  €  1.054

Nog te ontvangen 
toezeggingen

  €  4.800

Totaal inkomsten:  €  71.000  €  71.048

Uitgaven Begroting Afrekening

Personeel  € 53.750  € 49.763

Vrijwilligersbud
get

 €  5.000  €  3.685

PR & Communicatie  €  3.000  €  1.509

Kantoorkosten  €  3.000  €  6.106

TijdVoorActie  €  3.000  €  3.000

Inspiratiebijeen
komsten

 €  500  €  0

Klusbus  €  2.000  €  0

Onkosten project 
fondsenwerving

 €  0  €  4.800

SG  fietsen 
(geoormerkte do
natie partner)

 €  0  €  2.798

Totaal Uitgaven:  €  70.250  €  71.661



www.socialegasten.nl


