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Jaarverslag

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

Amersfoort, mei 2020

“Normaal zie ik alleen de

thuiszorg, nu heb ik ein
delijk weer iets om naar
uit te kijken.”

Voorwoord
“Normaal zie ik alleen de thuiszorg, nu heb ik
eindelijk weer iets om naar uit te kijken.” Ik
moet bekennen dat ik even stil werd van deze
opmerking. Mevrouw kreeg wekelijks twee jong
eren over de vloer die met haar naar de markt
gingen of een pan soep maakten. Het laat iets
zien van hoe je met simpelweg een uurtje van je
tijd, echt een verschil kunt maken voor iemand
anders. Zo simpel kan het dus blijkbaar zijn.
We springen een gat in de lucht als we een re
actie krijgen zoals hierboven. Dit is waar we
het voor doen! Een verschil maken in iemands
leven met jonge vrijwilligers. In 2019 hebben
maar liefst 829 unieke jongeren zich ingezet
binnen een van onze projecten in Amersfoort.
Elk jaar zijn we weer ontzettend dankbaar dat
er zo veel jongeren aan weten te haken. En dat

we zo veel mensen die zich eenzaam voelen kun
nen helpen.
In deze evaluatie neem ik je mee door 2019.
Wederom een jaar van groei in het aantal jong
eren wat is aangehaakt. Maar dat niet alleen,
2019 is ook een jaar geweest met structurele
aandacht voor funding en groei in professio
naliteit van de organisatie.

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. Zo maken zij een vuist tegen
eenzaamheid. Je kunt hierbij denken aan een
tuintje opknappen, een bakje koffiedrinken 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.
Het derde projectjaar kenmerkt zich voornamelijk
in de groei van de professionaliteit als organi
satie. Zo is het netwerk doorgegroeid als werkgever.
En er is structurele aandacht geweest voor funding
met meer ruimte om aan de organisatie te werken
in plaats van in de organisatie. Juist door
deze stap in professionaliteit is de impact
die we gemaakt hebben veel groter. We zijn wat
betreft stabiliteit nog niet waar we willen
zijn maar we hebben hier wel een aantal goede
stappen in gezet.

feedback die we van betrokken partijen ont
vangen, de ontwikkelingen in de stad en onze
eigen ervaring die inmiddels aanzienlijk is.
Zo hebben we een doorlooptijd van maximaal
zes weken per hulpvraag ingesteld en maken we
meer onderscheid in de heftigheid van de pro
blematiek waar onze hulpvragers mee van doen
hebben. Dit om onze vrijwilligers te beschermen
en
teleurstelling
bij
de
hulpvrager
te
voorkomen.
De (YourCube) Maatschappelijke Diensttijd heeft
ook zijn effect op het netwerk. We merken dat
het de positie van Sociale Gasten in de stad
heeft verstevigd.

Deze groei van professionaliteit heeft de groei
van het aantal ingezette vrijwilligers onder
steund. Juist op dit gebied is de inzet namelijk
behoorlijk gestegen.
Inmiddels is er structurele aandacht voor het
creëren van financiële stabiliteit. Tegelijker
tijd gaat onze aandacht naar meer zichtbaarheid
in de stad en het aanscherpen van ons werk
proces. Meer zichtbaarheid voor die individuele
jongere die zich in wil zetten. Wij merken
namelijk dat er hier nog een mooie kans ligt.
Ons primaire proces, het matchen van jongeren
aan mensen die hulp nodig hebben, blijven we
door ontwikkelen. We scherpen het aan met de
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Resultaten
Hieronder vind je een overzicht van de resul
taten van januari tot en met september 2019.
Dit is exclusief de cijfers van de maatschap
pelijke diensttijd.
In 2019 hebben we 293 projecten afgerond. Onder
een project verstaan wij een hulpvraag die we
hebben opgelost. Van al deze projecten waren
er zo’n 40 structureel. Bij structurele ac
tiviteiten 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. In totaal waren het aantal
hulpactiviteiten 841. Dit jaar hebben 829 unieke
jongeren zich ingezet als vrijwilliger. Zij
hebben hier met elkaar 6597 vrijwillige uren
aan besteed en naar schatting zo’n 752 Amers
foorters geholpen.

Evaluatie

De groei aan inzet ligt in de lijn der ver
wachting. Zeker wanneer we in de evaluatie
meenemen dat de cijfers mede te danken zijn aan
het experiment fulltime pionieren. Dat neemt
niet weg dat we dankbaar zijn voor de groei die
er is en die zich doorzet. Het plafond is naar
onze mening nog lang niet bereikt. Dat betekent
dat we voor het komende jaar onze doelstelling
weer kunnen verhogen ten opzichte van de cijfers
die we in 2019 hebben laten zien. Toch kiezen we
er voor de verhoging bescheiden te houden en
meer in te gaan zetten op de kwaliteit van de
trajecten.

Cijfers 2019

829

vrijwilligers

6597

vrijwillige uren

293
projecten

841

hulpactiviteiten

Zoals eerder benoemd heeft de maatschappelijke
diensttijd ervoor gezorgd dat de positie van
Sociale Gasten in Amersfoort verstevigd is.
Tegelijkertijd heeft het zijn effect op de in
dividuele jongere die zich bij Sociale Gasten
inzet. Als zij zich voor langere tijd verbinden
aan een project zien wij dat ze geneigd zijn
dit onder de vlag van de maatschappelijke
diensttijd te doen omdat er dan een certificaat
aan gekoppeld is. Hierdoor blijft de groei van
het aantal maatjestrajecten bij het netwerk wat
achter. Uiteindelijk zijn er met deze 2 projecten
alleen maar meer jongeren die zich inzetten en
is de invloed daarmee positief.
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Prognose

Na een aantal jaren van verdubbeling van cijfers
& inzet vinden wij het tijd om voor 2020 meer
te gaan investeren in de kwaliteit en de
duurzaamheid van de trajecten en niet zozeer
op de inzet van meer jongeren. Uiteraard cal
culeren we voor het komende jaar ook een groei
in maar onze focus zal hier niet liggen. Wij
kiezen hiervoor zodat wij ons fundament kunnen
verstevigen en op een duurzame manier verder
kunnen bouwen aan ons netwerk.
Deze kwaliteitsverbetering realiseren we o.a.
door onze aandacht te richten op:
Eenvoudiger en effectiever werken. - Door middel
van een verbeterde planning, gebruiksvriendelijke
(registratie)systemen en een regelmatige eva
luatie van de doelstellingen.
Aanscherpen van de methodiek. – Door middel
van impact meten, onderzoek doen naar de vrij
williger van de toekomst en het implementeren
van de uitkomsten.
De doelstellingen voor 2020 zijn:
2020
Projecten

300

Hulpactiviteiten

1.250

Hulpontvangers

800

Vrijwilligers

850

Vrijwilligersuren

7.000
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Projectvoorbeelden

Hier volgen een aantal voorbeelden van project
en die zijn uitgevoerd door vrijwilligers van
Sociale Gasten.
Meet & Burgers BBQ – In juni hebben wij
onze jaarlijkse barbecue gehouden voor zowel
de mensen die hulp hebben gehad als voor de
jongere vrijwilligers. Dit keer was dit een
gecombineerd event met de Maatschappelijke
Diensttijd. Wethouder Tigelaar heeft de europass
certificaten uitgereikt aan jongeren die zich
voor 100 uur hebben ingezet voor de MDT. Daar
naast was het voor zowel de hulpvrager als
de (jonge) vrijwilligers een mooie gelegenheid
waar ze elkaar konden ontmoeten. In totaal zijn
er ruim 100 gasten geweest.
Fifa event - Eenzaamheid vormt niet alleen

onder ouderen een probleem maar ook onder jong
eren. Door middel van het organiseren van een
sociaal evenement gericht op jongeren richten
we ons op deze eenzaamheid onder jongeren. We
hebben de game Fifa gebruikt als middel om
jongeren met elkaar in contact te brengen. Het
event bood jongeren de mogelijkheid leeftijds
genoten te ontmoeten, een toffe avond te hebben
en betrokken te raken bij Sociale Gasten. In
totaal waren er 23 deelnemers die met elkaar
hebben deelgenomen.
Corlaer college – Een nieuwe school waar we
dit jaar mee samengewerkt hebben is het Corlaer
college. Ruim 100 studenten hebben zich voor
Amersfoorters ingezet. Ze zijn o.a. pannenkoeken
wezen bakken bij ouderen op de groep, heb
ben geholpen met de tuin bij een dagbesteding
voor ouderen met een migratieachtergrond en
zijn met ouderen naar de markt geweest.
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“Ik vond het erg bijzonder om te zien hoe
ouderen zo blij waren dat wij kwamen. Ik
heb een uurtje met een oudere dame op haar
kamer zitten praten en het maakte haar zo
gelukkig dat ik even met haar kwam praten.
Dat maakte het voor mij erg leuk.”

Samen wandelen – Een mevrouw met een lichame
lijke beperking vindt het lastig om alleen naar
buiten te gaan. Sinds een tijdje gaat ze wekelijks
samen wandelen met een jonge vrij
williger die
dit graag samen met haar doet.
Hoornbeeck klussen – Een klas van het Hoorn
beeck college gaat wekelijks op pad om zich in
te zetten in de wijk. Ze knappen tuintjes op,

helpen met schoonmaken en verschillende zware
klussen in huis waar mensen zelf niet meer aan
toe komen. Ook doen ze diverse maatjestrajecten.
Koken voor daklozen – Verschillende groepen
jongeren hebben gekookt voor dakloze mensen.
Na een koude nacht hebben deze jongeren ervoor
gezorgd dat er om 10:30 in de morgen al een
lekkere warme hap klaar staat voor degenen die
dat willen.
Samen activiteiten ondernemen – Een dame van
28 worstelt met een depressie. Hierdoor heeft
ze weinig mensen om haar heen en komt ze bijna
niet buiten. Een leeftijdgenoot komt wekelijks
op bezoek. Samen gaan ze creatief aan de slag
en als het beter gaat gaan ze samen op stap. De
vrijwilliger legt daarbij uit hoe je het beste
met het openbaar vervoer kan reizen.
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Zorgorganisaties: Naast de bovengenoemde sa
menwerkingspartners hebben we de afgelopen
maanden 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.

Samenwerkingspartners

In 2019 zijn we door gegaan met het uitbreiden van
ons netwerk. Inmiddels kennen organi
saties ons
goed en weten ze ons te vinden met hulpvragen.
Wanneer wij aanbod hebben van grote groepen
jongeren dan maken verschillende organisaties
hier graag gebruik van. Deze samenwerkingen
hebben er inmiddels voor gezorgd dat wij een
van de weinige partijen in Amersfoort zijn die
projectdagen voor scholen op de schaal weten te
organiseren zoals wij dat doen.
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 kennen
voor de Sociale Basis Infrastructuur. Het toege
kende bedrag voor 2019 is conform de begroting
gestegen (zie de financiële verantwoording).
Daarnaast zijn wij 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
enkelvoudige, praktische vragen als vragen om
een maatje.

Scholen: Afgelopen maanden hebben we samen
gewerkt met diverse scholen: de Evangelische
Hogeschool, Hogeschool Utrecht, het Corlaer
College, de Christelijke hogeschool Ede, het
Hoornbeeck college, MBO Amersfoort, ROCmn,
het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium en het
Corderius College.
Wij hebben voor studenten van deze scholen
projecten georganiseerd en inspiratiecolleges
verzorgd met als onderwerp; Omzien naar elkaar.
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Public relations

Inmiddels is er een mediateam ontstaan. Dit
mediateam bestaat uit een medewerker van
Sociale Gasten en twee vrijwilligers die pro

fessional zijn op dit gebied. Dit staat nog in
de kinderschoenen maar we hebben hier hoge
verwachtingen van. Enerzijds vanwege de ken
nis van de vrijwilligers, anderzijds omdat dit
de medewerkers van Sociale Gasten veel tijd
bespaart.
Dit jaar is onze groep volgers gestegen naar
693 volgers op Instagram en 841 op Facebook.
De mailinglijst is gegroeid met 72% naar 172
subscribers.
In 2019 hebben we 7.000 jongeren bereikt. Dat is
zowel direct als indirect. Onder direct ver
staan we jongeren die zich ingezet of gesproken
hebben. Onder indirect verstaan we jongeren
die we bijvoorbeeld online bereikt hebben.

Ontwikkelingen

Gesprekken bij gemeente Amersfoort – Inmiddels
zijn we in gesprek met Indebuurt033 (subsidie
verstrekker) om een strategie voor de komende
jaren te bepalen. Hierbij betrekken we ook
de gemeente Amersfoort als opdrachtgever van
Indebuurt033. Dit om een stukje financiële sta
biliteit te creëren die ons de ruimte geeft
om komende jaren te blijven ontwikkelen als
netwerk.

zijn inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk
onderdeel van onze middelenmotor.
Maatschappelijke diensttijd – Door het uit
voeren van de maatschappelijke diensttijd is de
positie van ons netwerk verstevigt. Dit omdat
we als organisatie in zijn geheel meer slag
kracht hebben en omdat er nieuwe samenwerkingen
ontstaan met partners die anders niet zo snel
zouden zijn aangehaakt. Een voorbeeld hiervan
is de bivak die we organiseerden in samen
werking met defensie op de Bernhardkazerne in
Amersfoort.
Wijzigingen in team – Begin 2019 hebben we
binnen ons netwerk afscheid genomen van één
van de pioniers. Doordat één van de oprichters
het netwerk verlaat ontstond er een behoorlijke
verschuiving in de dynamiek. Het was opnieuw
zoeken naar een juiste balans in het team. Wie
neemt welke positie in en wat wordt de nieuwe
taakverdeling? Dit maakte dat we hier echt
even de tijd voor hebben moeten nemen. Inmid
dels heeft iedereen zijn weg weer gevonden.

Scholen – Steeds meer scholen haken aan.
Dit betekent voor ons dat we meer jongeren
bereiken en als vrijwilliger in kunnen zetten.
Tegelijkertijd is dit een stukje extra inkom
sten voor ons. De inkomsten op de post scholen
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“Het lijkt net op zusjes
zijn. Eerst was ik altijd

gesloten maar sinds ik met

Anouk (vrijwilliger) ken
nis

heb

gemaakt

altijd open.”

ben

- hulpvrager

ik

Financieel resultaat

Begroting

Afrekening

Personeel

€ 54.000

€ 50.790

€ 25.000

Vrijwilligers
budget

€

7.500

€

5.087

8.500

€

6.003

PR & Communicatie

€ 3.000

€

1.245

€

5.000

€

1.667

Kantoorkosten

€ 3.000

€

9.120

Maatschappelijke
organisaties

€

2.500

€

195

TijdVoorActie

€ 3.000

€ 3.000

Scholen

€

2.500

€

7.200

€

500

€

0

Kerken

€

3.000

€

4.235

€ 3.000

€

0

Giften

€

2.500

€

1.509

€

0

€ 3.000

€

0

€

Inkomsten

Begroting

Realisatie

Fondsen

€ 25.000

€ 27.000

Gemeente

€ 25.000

Partners

€

Bedrijven

Totaal inkomsten:

€ 74.000

€ 72.809

Uitgaven

Inspiratie
bijeenkomsten
Klusbus
Reservering
accountantskosten
Vereffening tekort
2018
Totaal Uitgaven:

€ 74.000

613

€ 72.855
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Toelichting
Inkomsten

Fondsen: Deze post bestaat uit het Kansfonds,
het VSBfonds en het Oranje Fonds. We hebben van
alle fondsen de toekenning gekregen welke we
hebben aangevraagd.

hier in de begroting voor het aankomende jaar
rekening mee te houden.
Klusbus: Er is nog geen geschikte part
ner gevonden om samen mee te werken voor het
inzetten van een klusbus. Vooralsnog is dit ook
nog geen noodzaak. Daarom kiezen we er op dit
moment voor om deze uitgave niet te doen.

Gemeente: De partij die in Amersfoort de sub
sidies voor de Sociale Basis Infrastructuur
toekent is Indebuurt033. Zij hebben onze aan
vraag gehonoreerd.
Scholen: Door bestaande samenwerkingen met
scholen te continueren en nieuwe te starten
hebben we dit jaar weer meer kunnen realiseren
dan afgelopen jaar.
Bedrijven: Deze post blijft nog wat achter bij
de rest. Inmiddels kunnen bedrijven aanhaken
bij ons programma #SamenZijnWe1.
Giften: Inmiddels is er een vaste groep van
13 donateurs die maandelijks geven aan Sociale
Gasten.
Kerken: Er is een mailing ontwikkeld en ver
zonden naar kerken. Deze heeft al een mooi
bedrag opgeleverd.

Uitgaven

Kantoorkosten: De overschrijding van de
post kantoorkosten is evenredig aan de groei
van het team. Door het experiment fulltime
pionieren hebben we meer ruimte nodig. Tegelijk
ertijd kregen we afgelopen jaar meer dan 50%
korting op de werkplekken. Deze korting is dit
jaar iets naar beneden gegaan. Het is goed om
14

www.socialegasten.nl

