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Voorwoord
Sociale Gasten helpt jongeren tussen de 14 en 
30 jaar om een maatschappelijke bijdrage te 
leveren in Amersfoort. Dit doen zij op vrijwillige 
basis, gewoon omdat het kan. Omdat ze zichzelf 
willen ontwikkelen, anderen willen helpen of het 
tof vinden om van betekenis te zijn. Denk hierbij 
aan het opknappen van de tuin van een oude 
dame, helpen bij de kringloopwinkel of de taal 
oefenen met iemand die hierheen gevlucht is.  
Wij inspireren jongeren om in actie te komen en 
faciliteren hen bij het uitvoeren van de projecten. 

5 jaar geleden begonnen we met een overtui
ging. De overtuiging dat jonge mensen echt wel 
iets voor iemand anders willen doen. Daarom 
zijn we gestart met het bouwen van een merk 
wat aansluit bij jongeren. Een merk dat de taal 
spreekt die ze kennen en waar zij zich thuis bij 
voelen. We delen ons verhaal op de plekken 
waar jongeren zich bevinden. Zowel offline als 
online. Hiermee laten we de nieuwe generatie 
kennis maken met een levensstijl waarin omzien 
naar elkaar heel gewoon is.

Het uitvoeren en organiseren van de projecten 
bleek ook dit jaar weer een uitdaging. Daar 

waar veel jongeren stonden te popelen om aan 
de slag te kunnen, gooiden nieuwe lockdown 
maatregelen steeds weer roet in het eten. Van
uit de jonge vrijwilligers zelf kregen we steeds 
meer signalen dat het niet goed met ze ging. 

Projecten die vaker 
gericht zijn op het 
tegengaan van een-
zaamheid onder 
jongeren zelf. 
 
We hebben zo goed en zo kwaad als het ging 
toch een aantal mooie projecten weten neer 
te zetten. Projecten die ook wat vaker gericht 
zijn op het tegengaan van eenzaamheid onder 
jongeren zelf. In dit verslag lees je daar meer 
over. En laten we jou als lezer iets zien van wat 
Amersfoortse jongeren afgelopen jaar vrijwillig 
hebben gedaan. Voor elkaar en voor mensen 
in de stad die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. 
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Projectresultaten  
In 2021 hebben we 137 projecten gedraaid. 
Onder een project verstaan wij een hulpvraag 
die we hebben opgelost. Van deze project
en waren er 62 structureel. Bij structurele 
activiteiten kan je bijvoorbeeld denken aan 
een maatjestraject. Zo’n maatjestraject bestaat 
uit het wekelijks of twee wekelijks bezoeken 
van iemand. De andere trajecten hebben een 
meer afgebakende tijdsspan.  Elk moment waar
op een (groep) jongere(n) een project uit gaat 
voeren registreren wij als een hulpactiviteit. In 
totaal waren het aantal hulpactiviteiten 745. 

In verhouding hebben we in heel 2021 meer 
maatjesprojecten gedaan dan ‘normaal’. Dit 
omdat we enerzijds met 2 lockdowns te maken 
hadden waarbij grote projecten niet mogelijk 
waren. Anderzijds omdat veel jongeren door de 
lockdowns wat extra tijd hadden om iets voor 
iemand anders te doen.

De projecten hebben plaatsge-
vonden in de volgende wijken: 

Nieuwland: 6     
Vathorst Hooglanderveen: 6
Kattenbroek Hoogland: 5   
Schothorst Zielhorst: 14
Liendert Rustenburg: 13    
Kruiskamp Koppel Binnenstad: 26
Soesterkwartier: 18    
Berg, Leusder, Vermeerkwartier: 19
Randenbroek Schuilenburg: 20   
Overig (stedelijk of op kantoor): 5

Samenwerking

In 2021 hebben 195 jongeren zich binnen de 
#SocialeActie ingezet als vrijwilliger. Zij heb
ben hier met elkaar 2.463 vrijwillige uren 
aan besteed. 
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De organisatie is uitgevoerd in samenwerking 
met o.a. de volgende Amersfoortse zorg en 
welzijnsorganisaties: 

Verschillende wijkteams, burenhulpdiensten, 
Indebuurt033, gemeente Amersfoort, GGZ 
Centraal, King Arthur Groep, Buurtzorg, De 
Koperhorst, Interakt Contour, Welzin, Straat
ambassadeurs VBBL, Ahra, Amerpoort, Beweging 
3.0 Nijenstede, SRO, Nidos, Welzin, Het Semi
narie, Entree, Ontmoetingscentrum De Herberg, 
Beytna, Integratie Werk, stichting Present, Kwintes, 
Kommak en SOVEE. 

Bereik
We hebben dit jaar naar schatting 209 Amers
foorters geholpen. 112 Amersfoorters hebben 
1op1 hulp gehad. Van de mensen die we in
dividueel hebben geholpen zijn er dit jaar 69 
nieuw aangemeld bij ons netwerk. Deze men
sen hebben allemaal in meer of mindere mate 
te maken met een vorm van eenzaamheid. De 
richtlijnen die wij hanteren bij mensen die wij 
helpen zijn dat zij geen financiën hebben om 
hulp in te komen of eigen netwerk om op terug 
te vallen. 
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Je komt in contact
met anderen en dat
is zeker waardevol. 
Vooral nu met Corona.
- tycho (vrijwilliger) 
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Projectvoorbeelden

Helpen met verhuizen
Een bekende mevrouw uit ons netwerk 
moest tijdelijk verhuizen in verband met 
de renovatie van haar woning. Door de 
vele spullen die ze had overzag ze dit 
niet. De verhuizing zorgde mede hierdoor 
voor veel stress bij haar. Een aantal jonge 
vrijwilligers hebben geholpen met het uit-
zoeken en sjouwen van spullen. 

Kerstpakketten uitdelen
Een groep studenten heeft zelf kerstpakketten 
gemaakt en deze rondgebracht bij bekende 
hulp ontvangers uit ons netwerk. Dit om ze tijdens 
de lockdown een hart onder de riem te steken. 

Hond uitlaten
Een terminaal zieke meneer mocht zijn 
laatste tijd thuis doorbrengen. Zijn vrouw 
verzorgde hem. Hierdoor hadden zij geen 
ruimte meer om hun hondje uit te laten. Een 
aantal jongeren hebben deze taak op zich 
genomen. Om de beurt lieten zij het hond-
je van het echtpaar uit zodat zij zich hier 
niet meer druk om hoefden te maken. 
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Maatje voor 2 zusjes
Deze zusjes zijn gevlucht uit Eritrea. Het 
thuisonderwijs van afgelopen jaar was 
erg lastig voor hen. Hun ouders spreken 
niet goed Nederlands waardoor zij hen 
niet konden helpen. Twee studenten zijn 
iedere week langs geweest om hierbij te 
helpen. Eerst vooral om met huiswerk en 
Nederlands te helpen, later ook steeds 
vaker om samen iets leuks te gaan doen. 

Koffiedrinken
Een oudere meneer krijgt wekelijks twee 
studentes over de vloer. Gewoon voor de 
gezelligheid. Meneer is docent geweest 
en vind het erg leuk om met jonge mensen 
om te gaan. Ze praten samen honderduit 
en ze zingen veel met elkaar. Meneer be-
geleid dan op het orgel.

Hulp met telefoon
Een oudere mevrouw heeft een iPhone 
gekregen maar geen idee hoe deze werkt. 
Een jonge vrijwilliger is langs geweest om 
haar hiermee te helpen. Hij heeft de tele-
foon geïnstalleerd en uitgelegd hoe deze 
werkt. Hierdoor is mevrouw weer goed 
bereikbaar
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Evaluatie resultaten 

In 2021 hebben we opnieuw moeten kijken 
naar wat er nog wel mogelijk was binnen de 
gestelde regels rondom het Corona virus. 

Eenzaamheid is een thema dat ook dit jaar 
weer urgenter is geworden. Veel mensen die wij 
helpen geven aan gevoelens van eenzaamheid 
te hebben. Veel jongeren geven juist aan het 
mentaal zwaar te hebben. Ze ontmoeten wei
nig leeftijdgenoten, hebben vooral online lessen 
en ervaren de maatregelen rondom corona als 
een zware last. Juist ook jongeren die normaal 
vrijwilliger zijn bij ons en juist anderen helpen 
gaven aan dat het minder goed met ze ging. 

Een maatje is een mooie stap in het bestrijden 
van eenzaamheid. Een maatjestraject kan een 
opstap zijn naar een meer structurele oplossing. 
In ieder geval is het voor veel hulpontvangers 
een moment in de week waar men naar uitkijkt. 
Een maatje is er voor de gezelligheid maar kan 
ook ondersteuning bieden bij praktische vragen. 
Zeker in een tijd waar ontmoetingen beperkt zijn 
kan je met een maatje echt een verschil maken. 

Voor de jonge vrijwilligers is het ook fijn om aan 
de slag te kunnen gaan. Een aantal van de vrij
willigers gaf aan dat vrijwilligerswerk een goede 
reden was om de deur uit te komen tijdens een 
lockdown. Dit was voor hen een manier om an
deren te ontmoeten. 
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Bijdrage 
Jongeren konden niet naar 
sportclubs, kregen online les en 
uitgaan zat er niet in. Dit maakte 
dat meer jongeren dan nor
maal zich bij ons meldden om 
zich in te zetten voor iemand 
anders. Ze voelden zich af
gesloten van de buitenwereld 
en sommigen verveelden zich. 
Veel jongeren vonden ons on
line. 

Naarmate de lock down lang
er duurde gaven een aantal 
vrijwilligers aan dat het men
taal minder goed met hen 
ging. Het bezoeken van hun 
maatjes was dan een activiteit 
die hen hielp om in actie te ko
men en even iemand anders te 
ontmoeten. Het feit dat ze van 
betekenis konden zijn voor 
iemand anders gaf een goed 
gevoel en weer meer energie 
om goed door de lock down 
heen te komen.  

Zodoende hebben we afgelo
pen jaar meer dan ooit ervaren 
dat een maatjestraject twee 
kanten op werkt. Enerzijds 
wordt de persoon die hulp ont
vangt en zich eenzaam voelt 
hiermee geholpen. Anderzijds 
helpt het de vrijwilliger waar
van de meesten op dit moment 
ook een moeilijke tijd beleven.

Uitdagingen 

Scholen – Door de steeds 
weer veranderende maatrege
len rondom corona hebben we 
dit jaar weer veel moeite ge
had met het samenwerken met 
scholen. Er zijn enkele kleine 

projecten georganiseerd maar 
niet meer dan dat. De scholen 
hadden hun handen vol aan 
het organiseren van hun lessen. 
Er was daarbij geen ruimte om 
samen met ons een project op 
te zetten. Dit speelde nog ster
ker dan vorig jaar waardoor 
deze tak van projecten voor 
ons nog meer is achtergeble
ven. Omdat dit normaliter een 
fors aandeel is van onze inzet 
is dit sterk terug te zien in de 
cijfers. Vooral aan de kant van 
het aantal ingezette jonge vrij
willigers.

Maatregelen en Lockdowns – 
Doordat de bezoekregel eerst 
naar max. 4 personen ging 
en later naar max. 2 personen 
werden we ook beperkt in het 
organiseren van de projecten 
bij de mensen thuis. Gelukkig 
konden we de kleinschalige pro
jecten veelal door laten gaan. 

De organisatie verliep wel 
vaak rommelig en kostte veel 
meer tijd dan voorheen. Dit 
had vooral te maken met  
besmettingen, testen en veran
derende regels. Er werd veel 
van ons aanpassingsvermogen 
en geduld gevraagd. 

Afspraken nakomen – Veel 
afspraken werden afgezegd 
afgelopen jaar. Zowel aan de 
kant van de jongeren als aan 
de kant van de hulpontvang
ers. Het leek wel of mensen 
meer moeite hadden met af
spreken. Men leek het span
nender te vinden. Zo deed een 
mevrouw de deur niet open 
toen we daar met jongeren 
stonden en werden projecten 
afgezegd wegens niet duide
lijke redenen. Wij vermoeden 
dat dit een direct gevolg is 
van de onrust in de samenle
ving die door deze kwetsbare 
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groep soms extra heftig wordt ervaren. We heb
ben ingezet op nog meer vanuit de verbinding 
werken met onze jongeren en hulpontvangers. 
Dit had een positief effect. 
 

Leerpunten
Een van de weinige projecten die we met scho
len hebben georganiseerd was het wekelijks 
inzetten van een klas MBO niveau 2 leerlin
gen. In samenspraak met de docenten hebben 
we een traject ontworpen waar zij wekelijks of 
twee wekelijks in tweetallen vrijwilligerswerk 
konden doen. Dit bleek voor deze groep stu
denten echter te gecompliceerd. We hebben 

hieruit geleerd dat we niveau 2 studenten een 
ander traject gaan aanbieden. Binnen een der
gelijk traject zetten we in op klussen in groepen 
en intensievere begeleing van de betrokken do
centen. 

Daarnaast zorgen we voor nog meer binding 
met onze vrijwilligers en hulpontvangers. We 
hebben het aankomende jaar een aantal borrels 
ingepland en nodigen vrijwilligers weer meer uit 
bij ons kantoor zodat zij ons kennen en zich ver
trouwd voelen bij ons. Dit vormt de basis voor het 
organiseren van de projecten. Ook de hulpont
vangers zullen we vaker opzoeken zodat ook zij 
een beter beeld hebben van Sociale Gasten. 
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Inkomsten Begroting Realisatie

Fondsen € 15.000 € 5.000

Gemeente (IDB033) € 68.000 € 71.000

Bedrijven € 7.500 € 3.091

Maatschappelijke
organisaties € 3.500 € 4.385

Scholen € 7.500 € 6.674

Kerken €4.000 € 5.757

Giften (particulier) € 3.500 € 2.069

Project 
Ervaringsmaatjes € 9.000 € 9.487

Totaal 
inkomsten: € 118.000 € 107.436

Uitgaven Begroting Afrekening

Personeel € 96.000 € 92.296

Vrijwilligers
budget

€ 5.000 € 2.368

PR & 
Communicatie

€ 3.000 € 3.146

Kantoorkosten € 11.000 € 6.000

Bijdrage 
Insp. TVA. € 3.000 € 3.000

Totaal 
Uitgaven: € 118.000 € 106.810

Financiële evaluatie
#SocialeActie

In dit hoofdstuk vindt je een overzicht van onze 
financiën.
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Resultaten en toelichting

Uitgaven
Vanwege beperkte mogelijkheden wegens de 
regels rondom Corona hebben we vooral weinig 
uitgegeven in het kader van vrijwilligersacti
viteiten (de post vrijwilligersbudget). De post 
personeelskosten zijn iets lager uitgevallen dan 
begroot. 

De kantoorkosten zoals begroot zijn afgewezen 
bij onze aanvraag. Na overleg mochten we als
nog een bedrag van 6.000 euro opgeven voor 
de huur van ons kantoor. Voor de overige kosten 
hebben we hebben we een andere oplossing ge
vonden. Dit verklaart het verschil in de opgestelde 
begroting en de uiteindelijke afrekening. 

Inkomsten 
De posten fondsen, bedrijven en particulieren 
zijn wat achtergebleven. Op de post fondsen 
hebben we een afwijzing gehad en de lock
downs maakten dat veel samenwerkingen niet 
plaats konden vinden. Daarentegen zijn de 
posten kerken en maatschappelijke organisaties 
weer wat hoger uitgevallen. Al met al sluiten we 
dit jaar met een positief saldo af. 

Heeft u vragen over deze verantwoording dan 
kunt u contact opnemen met Rick Schoen via 
0683610234 of rick@socialegasten.nl



www.socialegasten.nl


