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Samenvatting 
 
Jongeren vormen de nieuwe generatie die invulling gaan geven aan de (participatie)samenleving. Daar-
om investeert Inspiratienetwerk TijdVoorActie in de opzet en ontwikkeling van lokale jongeren vrijwil-
ligersnetwerken die middels de inzet van jongeren hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of 
geen netwerk hebben. De doelgroep jongeren vindt steeds minder aansluiting bij de huidige - traditio-
neel georganiseerde - structuren van maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. 
 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie is een netwerk van jongeren in Nederland met het verlangen naar een 
samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Het Inspiratienetwerk staat voor een generatie jonge-
ren die zélf initiatief neemt om deze verandering in de samenleving vorm te geven. Het hoofddoel is dat 
jongeren zich vrijwillig inzetten om kwetsbare mensen hulp en netwerk te bieden via lokale jongeren 
vrijwilligersnetwerken. De lokale netwerken zijn ‘voertuigen’ om vele jongeren te inspireren, betrekken en 
in te zetten. 
 
Lokaal worden er vele doelgroepen bediend door de inzet van honderden lokale jongeren. De hulp 
varieert van het bezoek van ouderen in zorginstellingen, tot het boodschappen doen voor beperkte men-
sen en het bieden van hulp in kwetsbare gezinnen. Daarbij gaat het niet om een eenmalige actie of pro-
ject, maar om het ontwikkelen van een levensstijl waarin het normaal is om iets voor iemand anders te 
betekenen.  
 
De jongeren vrijwilligersnetwerken leveren een wezenlijke sociale bijdrage aan de lokale samenleving. 
Mensen worden meer bewust van hun aandeel in de samenleving; ze gaan beter zien wat ze kunnen 
betekenen voor de medemens. Deze bewustwording zetten mensen concreet om in daden door voor het 
eerst of vaker vrijwilligerswerk te doen waaruit ze veel voldoening ontlenen. Er ontstaan veel langdurige 
contacten, waardoor netwerkversterking wordt gerealiseerd. Ook worden deelnemers van het netwerk 
vaste vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties.  
 
Het Inspiratienetwerk houdt zich bezig met het op landelijk niveau inspireren, ontwikkelen en coördineren 
van structurele lokale jongeren vrijwilligersnetwerken die als missie hebben om hulp en netwerk te bieden 
aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Stichting TijdVoorActie heeft middels haar lokale jonge-
ren vrijwilligersnetwerk Dien je Stad in Ede ruim zes jaar ervaring en is bedenker en ontwikkelaar van dit 
concept. In steeds meer steden starten jonge pioniers hun eigen jongeren vrijwilligersnetwerk onder coa-
ching, begeleiding en ondersteuning van het Inspiratienetwerk. Landelijke afspraken met fondsen en 
samenwerkingspartners maken de start van nieuwe jongeren vrijwilligersnetwerken mogelijk. Om de 
jonge pioniers zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren heeft het Inspiratienetwerk producten en 
programma’s ontwikkeld. Deze zullen de komende jaren verder uitgebreid en geoptimaliseerd worden.  
 
De kracht van het Inspiratienetwerk én de lokale vrijwilligersnetwerken is de verbinding en samenwer-
king met maatschappelijke organisaties, jongeren, scholen, kerken en de overheid. 
 
Het doel is om in 2016 bezig te gaan met de opstart en verdere ontwikkeling van in totaal 18 jongeren 
vrijwilligersnetwerken en door te groeien naar 35 jongeren vrijwilligersnetwerken in 2018. Om dit te 
realiseren wordt gebruik gemaakt van de inzet van mensen, middelen en partnerorganisaties. 
 
Met dit plan wil het Inspiratienetwerk TijdVoorActie jongeren actief betrekken en mee laten doen met het 
samenleven in Nederland, waarin zij een levensstijl ontwikkelen waarin het normaal is om je vrijwillig in 
te zetten voor je medemens. De jongeren vrijwilligersnetwerken zijn daarin het middel waarmee de jon-
geren zelf de verantwoordelijkheid nemen om van betekenis te zijn voor kwetsbare mensen in hun dorp 
of stad.   
 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie is als een steen in de vijver. Het voorbeeld van het ene jongeren vrijwil-
ligersnetwerk brengt ook nieuwe jongeren in beweging in andere plaatsen om een jongeren vrijwilligers-
netwerk te gaan starten. Deze beweging zien we vervolgens lokaal verder gaan: de ene vrijwillige on-
dersteuning leidt naar een andere hulpvraag en zo omvat een lokaal netwerk steeds meer mensen die 
(langdurig) op elkaar betrokken zijn. Het effect van 1 + 1 = 3. Inspiratienetwerk TijdVoorActie inves-
teert op deze manier in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.   
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1 Introductie 
 
Voor u ligt het projectplan van Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Samen met organisaties, partners en 
fondsen investeren we in jongeren die zich vrijwillig inzetten voor (kwetsbare) mensen. We investeren in 
jongeren die in hun lokale omgeving vernieuwende vrijwilligersnetwerken en structuren opzetten en ont-
wikkelen. Met als uitgangspunt samenwerking en aansluiting op bestaande structuren, netwerken en or-
ganisaties in de lokale samenleving. Doel is dat jongeren betrokken worden, ruimte krijgen en gaan 
meedoen in het bieden van hulp en netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Op deze 
manier leren jongeren op jonge leeftijd al om iets voor iemand te betekenen en wordt de samenleving in 
verbinding met jongeren opgebouwd. Een nieuwe generatie jongeren die investeert in een samenleving 
waarin mensen naar elkaar omzien. 

1.1 Inleiding 
Op verschillende plaatsen in Nederland starten jongeren hun eigen jongeren vrijwilligersnetwerk. Dit zijn 
hulpnetwerken waarbij jongeren zich vrijwillig inzetten voor (kwetsbare) mensen. Het hoofddoel is om 
hulp en netwerk te bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Wat deze initiatiefnemers 
gemeenschappelijk hebben is dat ze verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar om-
zien en dat ook samen met andere jongeren in hun stad of dorp in de praktijk brengen. Het bieden van 
hulp gaat verder dan een eenmalige keer, het gaat om de ontwikkeling van een levensstijl waarin om-
zien naar elkaar onderdeel van het dagelijks leven is.  
 
Dit kan door een eenzame mevrouw aandacht en gezelligheid te bieden, maar ook een kind te begelei-
den in het maken van huiswerk, een tuin voor iemand die beperkt is opknappen, maatje zijn voor iemand 
met een psychische beperking, ondersteuning bieden bij verzorgingshuizen of in kwetsbare gezinnen. Er 
zijn zoveel plekken en doelgroepen waar jongeren van waarde kunnen zijn voor de ander. Deze bewe-
ging onder jongeren wordt geïnspireerd en geactiveerd door Inspiratienetwerk TijdVoorActie. 
 
Achtergrond 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie is een landelijk jongeren inspiratienetwerk. Het bestaat uit jongeren die 
verlangen naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Via lokale jongeren vrijwilligers-
netwerken bieden jongeren hulp en netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. 
 
Het Inspiratienetwerk TijdVoorActie is in mei 2013 ontstaan als initiatief vanuit Stichting TijdVoorActie. 
De stichting TijdVoorActie heeft ruim twaalf jaar ervaring met jongeren vrijwilligerswerk en jongerenini-
tiatieven in Nederland. De stichting is ontstaan vanuit jongeren die in hun eigen omgeving zich vrijwillig 
gingen inzetten voor (kwetsbare) mensen. Inmiddels is er een brede ervaring en kennis opgebouwd met 
het organiseren, ondersteunen en bieden van lokale hulp aan (kwetsbare) mensen door jongeren. In 
2015 zijn 11 jongeren vrijwilligersnetwerken in ontwikkeling in verschillende plaatsen in Nederland. 
 
Stichting TijdVoorActie heeft naast een landelijk netwerk ook een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk. 
Dat is Netwerk Dien je Stad in Ede. Netwerk Dien je Stad richt zich lokaal op een brede doelgroep van 
mensen in verschillende leeftijdscategorieën en met diverse achtergronden. Jaarlijks zetten 1200 jonge-
ren zich in voor ruim 2000 projecten en hulpactiviteiten met een inzet van 12.000 vrijwilligersuren. Eind 
2013 ontving Netwerk Dien je Stad de ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijs van het ministerie van VWS 
uit handen van staatssecretaris Martin van Rijn. 
 
Volgens het juryrapport is Netwerk Dien je Stad een mooi voorbeeld van WMO 2.0:  
“De organisatie beschikt over een enorm omringend netwerk en over imposante samenwerkingspartners en 
weet deze goed te activeren. Het bereik is daardoor indrukwekkend. Er wordt daarnaast geïnvesteerd in 
onderlinge ontmoeting, waardoor er binding met en door vrijwilligers ontstaat. De jongeren nemen het heft 
in handen, zijn drager van het initiatief en nemen een grote verantwoordelijkheid op zich om hun eigen maar 
ook de leefomgeving van de ander te verbeteren. Dit verdiend niet alleen een applaus maar zeker ook een 
aanmoediging voor verdere doorontwikkeling.” 
 
Aanleiding 
Jongeren vormen een nieuwe generatie die straks voor de ouderen moeten gaan zorgen. Jongeren vin-
den steeds minder aansluiting bij de huidige structuren van maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties 
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(traditionele georganiseerde vormen van vrijwilligerswerk). Bovendien vindt er vergrijzing plaats binnen 
het vrijwilligerswerk.  
Het bereiken van jongeren vraagt een andere manier van werken die toegankelijk is voor de jonge ge-
neratie. Jongeren bevinden zich in toenemende mate online en bewegen zich in flexibele en laagdrem-
pelige netwerken. Jongeren willen zich inzetten op momenten dat het hen uitkomt en willen verantwoor-
delijkheid dragen voor hun inzet, zorg en project.  
 
Lokale ervaring: Netwerk Dien je Stad 
Netwerk Dien je Stad is een initiatief van lokale jongeren vanuit Stichting TijdVoorActie die de visie en 
droom hadden dat jongeren zich structureel zouden inzetten voor mensen in hun woonplaats.  
 
Het is een goed voorbeeld van wat een jongeren vrijwilligersnetwerk lokaal brengt en welk nut en 
waarde dit heeft voor vele andere steden en dorpen en daarmee van betekenis is voor de Nederlandse 
samenleving. 
 
Het netwerk startte eind 2009 in de gemeente Ede. Inmiddels worden er via Netwerk Dien je Stad jaar-
lijks 1200 jongeren ingezet voor eenmalige, kortdurende en langdurige hulpaanvragen in Ede. Met el-
kaar realiseren de jongeren hulp en netwerk voor mensen die weinig of geen netwerk hebben. Het is een 
innovatief vrijwilligersnetwerk die voortdurend aansluit bij de beweging in de samenleving, de leefwe-
reld van jongeren, veranderingen in het sociaal domein en vernieuwende combinaties maakt tussen de 
formele en informele zorg.  
Het is een breed netwerk dat bestaat uit vrijwilligers, hulpontvangers, maatschappelijke organisaties, 
scholen, woningcorporaties, kerken, de lokale overheid en anderen. De kracht van het netwerk is de ge-
zamenlijke missie: met elkaar de stad dienen. Door de samenwerking met veel mensen en een breed 
aantal scholen en maatschappelijke organisaties wordt er een grote groep kwetsbare mensen geholpen.  
 
Dagelijks zetten jongeren zich in om iets voor andere mensen te betekenen. Zij komen bij de mensen thuis 
en bij zorginstellingen. Jongeren gaan wandelen met bejaarden, winkelen met iemand die een verstan-
delijke beperking heeft, gaan wat drinken met kwetsbare jongeren, geven huiswerkbegeleiding aan 
kinderen van allochtone afkomst, knappen een tuintje op en doen vele andere klussen bij minima en ou-
deren. Jaarlijks worden er ruim 2000 projecten en hulpactiviteiten uitgevoerd en ontstaat er (langdurig) 
netwerk rondom hulpbehoevende mensen. 
 
Deze ervaringen en resultaten zien we terug bij de jongeren vrijwilligersnetwerken Hart voor Zwolle en 
Netwerk voor Jou in Veenendaal die in het eerste projectjaar zitten van hun sociale initiatief. In de eerste 
drie kwartalen van 2015 werden in Veenendaal 100 projecten met 1000 hulpactiviteiten gerealiseerd. 
Er zijn 1500 vrijwilligersuren ingezet door 100 vrijwilligers. Netwerk voor Jou werd dit jaar direct ge-
nomineerd voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs ‘De Lampion’ van de gemeente Veenendaal. De jury noemt 
Netwerk voor Jou:  
 
“Een innovatief initiatief dat zich op jongeren richt. Het is laagdrempelig, toegankelijk en gericht op een 
snelle match zonder bureaucratie. De stichting onderscheid zich van andere vrijwilligersorganisaties, omdat 
het zowel gericht is op hulpvragers als op hulpbieders en daardoor heel gelijkwaardig; het versterkt de 
kracht van beide groepen”. 
 
Netwerk Hart voor Zwolle heeft over dezelfde periode 49 projecten met 336 activiteiten gerealiseerd 
en 1084 vrijwilligersuren ingezet door 149 vrijwilligers.  
 
Aansluiting  
Inspiratienetwerk TijdVoorActie vindt het belangrijk om jongeren als vertrekpunt te nemen. Het aansluiten 
op hun leefwereld en behoefte om van betekenis te zijn voor hulpbehoevende mensen is bepalend of zij 
zich gaan inzetten. Daarnaast sluit het landelijke inspiratienetwerk aan bij bestaande structuren, organi-
saties, kerken, netwerken en verbindingen in de Nederlandse samenleving. Dat gebeurt zowel op lande-
lijk als op lokaal niveau. Het doel is jongeren te inspireren en ondersteunen om lokaal hulp en netwerk te 
bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben middels de inzet van lokale jongeren vrijwil-
ligersnetwerken. 
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De jongeren vrijwilligersnetwerken sluiten aan bij hulpvragen van mensen en maatschappelijke organisa-
ties en combineren dit met de behoeften van vrijwilligers die tijdelijk en flexibel iets voor een ander 
willen betekenen. De jongeren vrijwilligersnetwerken bieden verschillende mogelijkheden om vrijwilli-
gerswerk invulling te geven. Dat kan individueel, samen met andere vrijwilligers of als groep. Vrijwil-
ligers worden ook uitgedaagd om zelf na te denken hoe een hulpproject vormgegeven kan worden. De 
projecten en hulpvragen zijn eenmalig, tijdelijk of structureel. 
 
De lokale jongeren vrijwilligersnetwerken sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren. Veel 
maatschappelijke organisaties voorzien in reguliere zorgtaken, maar komen bijvoorbeeld niet toe aan 
extra aandacht en ontspanningsactiviteiten met cliënten. De lokale jongeren vrijwilligersnetwerken bie-
den hiervoor vrijwilligers aan. De jongeren vrijwilligersnetwerken zijn betrokken bij de actualiteit en de 
lokale ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en 
Jeugdzorg. 
 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie inspireert jongeren en begeleidt hen in het opzetten en ontwikkelen van 
unieke lokale jongerennetwerken (en initiatieven). Het zijn lichte vrijwilligersnetwerken die jongeren de 
mogelijkheid biedt om op een laagdrempelige manier kennis te maken met vrijwilligerswerk en hen te 
betrekken bij het samenleven. Jongeren bieden hulp en netwerk aan mensen die weinig of geen netwerk 
hebben. Jongeren doen éénmalige, tijdelijke en langdurige projecten en gaan structurele relaties aan 
met kwetsbare mensen. Lokaal bouwen jongeren aan structurele vrijwilligersnetwerken. Deze netwerken 
zijn dynamisch, flexibel, vernieuwend, creatief en doelgericht. 
 
Maatschappelijke effecten 
De jongeren vrijwilligersnetwerken leveren een wezenlijke sociale bijdrage aan de lokale samenleving. 
Mensen worden meer bewust van hun aandeel in de samenleving; ze gaan beter zien wat ze kunnen 
betekenen voor de medemens. Deze bewustwording zetten mensen concreet om in daden door voor het 
eerst of vaker vrijwilligerswerk te doen waaruit ze veel voldoening ontlenen. Er ontstaan veel langdurige 
contacten, waardoor netwerkversterking wordt gerealiseerd. Ook worden deelnemers van het netwerk 
vaste vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties.  
 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie is als een steen in de vijver. Het voorbeeld van het ene jongeren vrijwil-
ligersnetwerk brengt ook nieuwe jongeren in beweging in andere plaatsen om een jongeren vrijwilligers-
netwerk te gaan starten. Deze beweging zien we vervolgens lokaal verder gaan: de ene vrijwillige on-
dersteuning leidt naar een andere hulpvraag en zo omvat een lokaal netwerk steeds meer mensen die 
(langdurig) op elkaar betrokken zijn. Het effect van 1 + 1 = 3. Inspiratienetwerk TijdVoorActie inves-
teert op deze manier in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.  
 
Contactgegevens  
Contact: Eelke Dekens (directeur Stichting TijdVoorActie) 
Telefoon:    06-25494056 
E-mail:  eelkedekens@tijdvooractie.nl 
Website:  www.tijdvooractie.nl 
Rek.nr.  NL07RABO0309322065  
  t.n.v. Stichting TijdVoorActie, Ede  
 o.v.v. Inspiratienetwerk TijdVoorActie 
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2 Inspiratienetwerk TijdVoorActie 
 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie is een netwerk van jongeren in Nederland met het verlangen naar een 
samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Het Inspiratienetwerk staat voor een generatie jonge-
ren die zélf initiatief neemt om deze verandering in de samenleving vorm te geven.   
 
Dit wordt gerealiseerd door de ontwikkeling van lokale jongeren vrijwilligersnetwerken die vorm geven 
aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Jongeren bieden hulp en netwerk aan mensen 
die weinig of geen netwerk hebben. De jongeren vrijwilligersnetwerken zijn unieke ‘voertuigen’ die jon-
geren lokaal verbinden aan kwetsbare mensen in de samenleving. Vanuit intrinsieke inspiratie en motiva-
tie kiezen jongeren ervoor om bij te dragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. 
Hiermee leggen jongeren een belangrijk fundament voor een gezonde ‘participatiesamenleving’. De 
transities in het sociaal domein, de jeugdzorg en de aankomende vergrijzing vragen om nieuwe vormen 
van inzet en betrokkenheid. 
 

2.1 Visie, missie en doel 
 
Visie 
Jongeren die zorgdragen voor mensen in hun omgeving. Een Nederlandse samenleving waarin mensen 
naar elkaar omzien. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Jongeren bieden hulp en netwerk 
aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Jongeren geven het samenleven vorm en staan in ver-
binding met verschillende doelgroepen en generaties. 
 
Missie 
Jongeren die zich inzetten voor kwetsbare mensen in hun omgeving en hun leven delen met anderen. Een 
beweging van jongeren die zelf initiatief neemt om het samenleven vorm en inhoud te geven. In de ont-
moeting tussen jongeren en hulpbehoevende mensen ontstaat relatie waardoor netwerkversterking wordt 
gerealiseerd. Jongeren leren op jonge leeftijd wat het betekent om er voor (kwetsbare) mensen te zijn.  
 
Deze missie wordt gedeeld door maatschappelijke organisaties, instellingen, scholen, kerken, overheden, 
bedrijven en anderen in Nederland.  
 
Doel 
Jongeren die zich vrijwillig inzetten om kwetsbare mensen hulp en netwerk te bieden middels lokale jon-
geren vrijwilligersnetwerken. 
 
Subdoelen 
- Vrijwillige inzet voor de medemens 
-  Jongeren geven in hun eigen leven en omgeving vorm aan samenleven   
- Samenwerken met en inzet voor leeftijdsgenoten 
- Jongeren ontwikkelen levensstijl waarin het normaal is om naar elkaar om te zien  
- Jongeren delen hun leven met anderen 
- Jongeren inspireren en helpen elkaar 
- Jongeren realiseren netwerkversterking voor kwetsbare mensen 
-  Actief burgerschap  
 
Uitwerking visie 
Jongeren geven het samenleven in hun woonplaats vorm. Jongeren hebben tijd en aandacht voor elkaar 
en voor de mensen om zich heen. De jongeren zetten zich actief in voor de medemens. Verschillende 
doelgroepen zijn met elkaar in contact en hebben waardevolle ontmoetingen. Scholen, maatschappelijke 
organisaties, kerken en andere betrokkenen inspireren, stimuleren, onderwijzen en leren jongeren om zich 
vrijwillig voor een ander in te zetten. Inzet voor je dorp of stad is een vanzelfsprekendheid. De vrijwillige 
inzet en betrokkenheid van jongeren stimuleert inwoners in het samenleven en de inzet voor elkaar. On-
derlinge hulp is vanzelfsprekend, het bouwt de gemeenschap op en draagt bij aan het sociale netwerk 
van mensen. Jongeren ondernemen nieuwe initiatieven die bijdragen aan het samenleven en bevorderen 
van de sociale cohesie en de onderlinge betrokkenheid. Inspiratienetwerk TijdVoorActie laat zien dat 
iedereen dichtbij een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de medemens.  
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 Flexibel, efficiënt en kostenbesparend. 

 Vraaggericht (en tegelijk aanbodgericht). 

 Laagdrempelig voor jonge vrijwilligers, doel-
groepen en organisaties. 

 Verbindt generaties en doelgroepen. 

 Voorbereiding op de aankomende vergrijzing. 

 Jongeren ontwikkelen en geven vorm aan de 
toekomstige (participatie)samenleving. 

 Biedt ruimte en ondersteuning aan eigen initiatie-
ven van jongeren. 

 Visie voor de samenleving: Van actie en project 
naar levensstijl. 

 Draagt bij aan integratie. 

 Breed draagvlak in lokale omgeving.  

 Iedereen kan in het netwerk participeren. 

 Sluiten aan bij en maken combinaties met traditi-
onelere vormen van vrijwilligerswerk. 

 

 

 Initiatief van en door jongeren waarbij het 
eigenaarschap ligt bij jonge lokale pioniers en 
vrijwilligers. 

 Aansluiting bij wat er lokaal aanwezig is: be-
staande structuren en organisaties. 

 Bestaan uit een gemeenschappelijk doel/belang 
voor een stad of dorp: ‘Hulp en netwerk bieden 
aan mensen die weinig of geen netwerk heb-
ben’. 

 Opbouwen van een nieuwe structurele vorm van 
(vrijwilligers) netwerk in de samenleving.  

 Brede samenwerking met zorg, welzijn, scholen, 
lokale overheid, kerken etc. 

 Maken van combinaties tussen formele en infor-
mele zorg. 

 Sluiten aan en geven actief invulling aan de 
verschillende transities. 
 

Vrijwilligerswerk begint dichtbij; in de straat, op het werk en op school. Inspiratienetwerk TijdVoorActie 
laat zien hoe dichtbij hulp aan de medemens is en hoe eenvoudig mensen geholpen kunnen worden. De 
lokale jongeren vrijwilligersnetwerken verbinden de dagelijkse leefsituatie met vrijwilligerswerk. Mensen 
worden gestimuleerd om betrokken te zijn in hun directe omgeving en op die manier een wezenlijke bij-
drage te leveren aan de samenleving. Hierdoor krijgt samen leven inhoud. 
 
Vrijwillige inzet aangevuld door professionele zorg is de basis van een gezonde Nederlandse samenle-
ving. In de onderlinge verbindingen en ontmoetingen wordt naastenliefde zichtbaar. Kinderen groeien op 
in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. En dragen daaraan bij. Jong geleerd is oud 
gedaan.   
 
Lokale jongeren vrijwilligersnetwerken 
De lokale jongeren vrijwilligersnetwerken zijn netwerken die opgezet worden door jonge pioniers. Een 
groot deel van het eigenaarschap en initiatief ligt bij de jongeren. De netwerken bestaan uit lokale stich-
tingen met een zelfstandig bestuur. De netwerknamen van de verschillende lokale jongeren vrijwilligers-
netwerken zijn uniek en moeten herkenbaarheid en gezamenlijkheid communiceren zodat iedere inwoner 
mee kan doen en zich kan herkennen in het gezamenlijke doel. Hulpontvangers en hulpgevers zijn gelijk-
waardig. Niemand wordt uitgesloten. 
 
Inspiratie 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie zet zich in voor een Nederlandse samenleving waarin mensen naar el-
kaar omzien. De inspiratie voor dit werk vinden we in Jezus Christus. Hij was op aarde om andere men-
sen te dienen en niet om voor zichzelf te leven. Hij liet zien wat het betekent om samen te leven. Om je 
medemens lief te hebben als jezelf en de ander te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Hij 
vraagt om het goede te doen voor alle mensen en laat zien hoe je van waarde kunt zijn voor je mede-
mens. Het inspireert ons om samen te leven en de kracht van gemeenschap te (her)ontdekken. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Kenmerken van jongeren vrijwilligersnetwerken 
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Netwerk: de kracht van samenwerken 
De kracht van een netwerk zit in het samenwerken. Inspiratienetwerk TijdVoorActie heeft één hoofddoel: 
dat mensen die hulp nodig hebben geholpen worden. Het is belangrijk dat een jongeren vrijwilligersnet-
werk bestaat uit een breed deel van de samenleving:  hulpontvangers, vrijwilligers, scholen, kerken en 
maatschappelijke organisaties (met verschillende afdelingen en locaties), studentenverenigingen en be-
drijven. De jongeren vrijwilligersnetwerken werken samen aan een gemeenschappelijk doel dat de ver-
schillende organisatiebelangen overstijgt. We staan hierin naast elkaar en dat geeft vruchtbare verbin-
dingen en biedt mooie resultaten. Het netwerk is flexibel, het verbindt mensen en organisaties. Het net-
werk biedt ruimte voor creatieve en innovatieve oplossingen. Iedereen kan meedoen en meedenken. 
Samen is het sleutelwoord. 
   
Uitgangspunten 

 Vrijwillige inzet 

 Samenwerking met maatschappelijke organisaties en vele andere betrokkenen 

 Een gezamenlijk hoofddoel: mensen helpen 

 Samen werken aan netwerkversterking en samenleven 

 Aansluiten bij wat er lokaal aanwezig is, bestaande groepen/gemeenschappen/initiatieven 

 Jongeren inspireren om dagelijks zich in te zetten. Dichtbij, in de eigen omgeving: thuis,  
straat, school, werk, sport en andere plekken in de samenleving  

 Eigen initiatief stimuleren 
 
Vrijwilligers verbinden aan hulpvragers 
Een belangrijk onderdeel van de jongeren vrijwilligersnetwerken zijn de vrijwilligers , jongeren (en vol-
wassenen), die zich hebben aangemeld en beschikbaar zijn om zich in te zetten voor (kwetsbare) mensen. 
Via sociale teams, vrijwilligerscentrales en maatschappelijke organisaties komen er hulpvragen en pro-
jecten binnen vanuit de lokale samenleving. 
 
Formele en informele zorg 
Jongeren gaan vernieuwende samenwerkingen aan met de formele zorg. Hierdoor worden verrassende 
en effectieve samenwerkingen tussen de formele en informele zorg gerealiseerd. Hierdoor ontvangen de 
mensen goede hulp, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op het dagelijks leven van de betrokke-
ne. Hierdoor neemt het eigenaarschap toe, ontstaan nieuwe contacten en netwerk. Ook is er aandacht 
voor de ontwikkeling van persoonlijke steunsystemen. Deze vernieuwende vormen van samenwerking 
leven een belangrijke kostenbesparing op door de verminderde inzet van professionele hulp. Een goede 
begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers, op afroep, is daarin een voorwaarde.  
 
Het belangrijkste: jongeren leren op jonge leeftijd om samen te leven en hulp en netwerk te bieden aan 
anderen. Dat is een essentiële investering voor de toekomst. 
 

2.2 Doelgroep 
 
De primaire doelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 15 t/m 30 jaar. Voor de pioniers van jongeren 
vrijwilligersnetwerken zien we dat de leeftijd gemiddeld tussen de 20 en 30 jaar ligt. Via de lokale 
jongeren vrijwilligersnetwerken worden ook jongere doelgroepen bereikt op basisscholen, voortgezet 
onderwijs, binnen jeugdgroepen en kerken. Het Inspiratienetwerk TijdVoorActie en de lokale jongeren 
vrijwilligersnetwerken zijn er voor alle jongeren in Nederland. 
 
Generatie Z 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie richt zich op de generatie Z. De I-generatie, de NET-generatie, de inter-
netgeneratie - de nieuwe generatie jongeren zijn online interactieve, sociale netwerkers.  
 
“Generatie Z is een open wereldburger, met een grote handigheid in interactieve nieuwe media, die graag 
zijn steentje aan de samenleving bijdraagt, zolang dat maar met veel eigen initiatief gepaard kan gaan”. 
Bron: het boek ‘Generatie Z’. 
 
Deze generatie, gevormd door jongeren geboren vanaf 1992, is een enorme kracht die ingezet wordt 
om te participeren in de samenleving. Daarbij is direct het nadeel dat jongeren die, om wat voor reden 
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dan ook, niet mee (kunnen) doen, al snel geïsoleerd raken. Ook kunnen jongeren ‘onzichtbaar’ en terug-
getrokken leven, en tegelijk in de digitale wereld volop aanwezig zijn. 
De vraag is dus: hoe zorgen we er met elkaar voor dat er daadwerkelijk contact tussen mensen plaats-
vindt?  
 
Desmond Tutu zegt: "Een mens is een mens door andere mensen".  Daadwerkelijk samenleven heeft te 
maken met fysieke aanwezigheid - iemand een hand of een schouderklopje geven, een gesprekje aan-
knopen en elkaar ondertussen aankijken, een oude mevrouw helpen met de boodschappen. Hoe de wis-
selwerking tussen online en face-to-face contact werkt, zal de nieuwe generatie jongeren zelf moeten 
ontdekken.  
 
We ontkomen met elkaar niet aan snelle veranderingen in de samenleving. We moeten blijven nadenken 
over nieuwe vormen. Gelukkig kunnen jongeren hier met een open blik naar kijken en zo gemakkelijk 
nieuwe initiatieven ontplooien die passen bij de huidige context. “Motiveren kunnen we Generatie Z niet, 
maar inspireren des te meer” schrijven René Boender en Jos Ahlers, auteurs van het boekje Generatie Z. 
“Vanaf 2020 is Generatie Z aan zet. Ben je er klaar voor? Of sta je straks schaakmat?” Hoe houden de 
generaties contact met elkaar? Er wordt geschetst dat het belangrijk is om nu aan te haken om verbin-
ding te maken, om de leefwereld van de jongere generatie te begrijpen. Het is een realiteit, waarbij 
(jonge) volwassenen een taak en verantwoordelijkheid hebben. “Autoriteit zal minder afhankelijk worden 
van kennis en motivatie, en meer van inspiratie en ervaring. Als je Generatie Z weet te inspireren, han-
gen ze aan je lippen.” 
 

2.3 Lokaal doelgroepen verbinden 
 
Een van de doelen van Inspiratienetwerk TijdVoorActie is om het samenleven lokaal te stimuleren. Een 
belangrijk middel daarvoor is om verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen. In de 
voorbereiding en startfase van nieuwe lokale jongeren vrijwilligersnetwerken is Inspiratienetwerk Tijd-
VoorActie  betrokken. Hieronder een aantal voorbeelden van doelgroepen die met elkaar in verbinding 
worden gebracht.  
 
Jongeren en kinderen ontmoeten ouderen 
Vrijwilligers gaan op bezoek bij oudere mensen. Dit gebeurt zowel bij individuele ouderen aan huis als 
bij verzorgingshuizen. Het gaat vaak om eenzaamheid en behoefte aan contact. Een kopje koffie drin-
ken, spelletjes doen, een wandeling maken of boodschappen doen. Daarnaast wordt er praktische hulp 
geboden. Dit is zeer uiteenlopend: van het uitlaten van de hond tot het opknappen van de tuin. We zien 
dat veel vrijwilligers een band met de mensen opbouwen en dat er een langdurige relatie ontstaat, wat 
uitbreiding van het netwerk oplevert voor de hulpontvanger. 
 
Er zijn ook groepen vrijwilligers die een activiteit voor ouderen verzorgen. Dat kan een basisschoolklas 
zijn, een studentenvereniging of een zomerkamp. Er worden verschillende activiteiten gedaan zoals een 
nieuwsquiz, liederen zingen, een rolstoelwasstraat, bingo, koersbal, high tea, een uitje naar het centrum 
of naar een museum. 
 
Jongeren ontmoeten allochtone kinderen en gezinnen 
Jongeren geven huiswerkbegeleiding, bieden gezinsondersteuning en passen op bij gebroken gezinnen. 
Er ontstaan mooie ontmoetingen en verbindingen tussen de vrijwilliger en de gezinnen. Opvoeding, cul-
tuurverschillen en levensovertuigingen worden gedeeld. Vrijwilligers komen achter de voordeur en maken 
verschillende gezinssituaties mee. Er ontstaan waardevolle en langdurige relaties waardoor netwerkver-
sterking wordt verwezenlijkt.  
 
Jongeren en ouderen ontmoeten dak- en thuislozen 
Jongeren gaan op bezoek bij dak- en thuislozen. Het gaat om het regelmatig bezoeken van deze men-
sen waarbij de ontmoeting centraal staat. Ook is er een maatjesproject ontwikkeld  hiervoor. Daarnaast 
is er de mogelijkheid om samen met deze doelgroep een klus uit te voeren. Bijvoorbeeld het opknappen 
van de tuin van een hulpbehoevend persoon.   
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Jongeren ontmoeten mensen met een beperking  
Jongeren gaan op bezoek bij mensen met een beperking. Dit gebeurt bij zowel individuele mensen met 
een beperking als bij groepswoningen in een wijk of grotere zorgcomplexen. De jongeren komen gezel-
lig wat drinken, helpen met de verzorging van het eten, een spelletje doen, snoezelen, wandelen, fietsen, 
een uitje naar het centrum. 
Afhankelijk van de vorm van de handicap gaan vrijwilligers één op één op stap met mensen met een 
beperking. Boodschappen doen, een visje eten of naar de bioscoop. Ook zijn er studenten die meewer-
ken in werkplaatsen voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld bij een cadeaushop, zorgboerderij of 
kinderboerderij. 
Groepen vrijwilligers melden zich ook aan om met mensen met een beperking activiteiten te doen. Sa-
men een gezellige middag beleven, een uitje naar het bos maken voor een herfstwandeling of een lek-
kere taart bakken. 
 
Jongeren ontmoeten kwetsbare mensen 
Op verschillende plaatsen ontmoeten jongeren kwetsbare mensen in de samenleving. Dit kan bij individu-
ele mensen thuis zijn of bij bijvoorbeeld een inloophuis. Het gaat om maatjesprojecten, oppassen bij ge-
broken gezinnen, kinderen wegbrengen en ophalen, praktische hulp in het huis of in de tuin, ondersteu-
ning in de opvoeding, administratieve werkzaamheden of een gezellig uitje buitenshuis. Ook wordt er 
bijvoorbeeld gitaarles gegeven aan kinderen in kwetsbare gezinnen. Hierin wordt samengewerkt met 
veel bestaande initiatieven, organisaties en kerken. Mensen worden ook doorverwezen naar bestaand 
aanbod als er bijvoorbeeld activiteiten zijn die goed bij hen zouden kunnen passen, zoals een open 
maaltijd, een vrouwengroep, schuldhulpverlening of rouwverwerking. 
 
Vanuit de verbindingen die jongeren vrijwilligersnetwerken aangaan met kwetsbare mensen, worden ook 
mensen betrokken bij het vrijwilligerswerk door mee te helpen bij projecten. De mensen worden dus niet 
alleen zelf geholpen, maar dragen vervolgens ook zelf bij aan de samenleving. Dit wordt gedaan in 
combinatie met vrijwilligers waarmee deze mensen een band hebben opgebouwd. Hierdoor wordt er 
netwerkversterking gerealiseerd. Ook zijn er kwetsbare jongeren, die ook professioneel begeleid wor-
den, gekoppeld aan gezinnen die onderdeel zijn van een jongeren vrijwilligersnetwerk. Op deze manier 
kunnen de jongeren een stukje warmte en liefde van gezinnen ontvangen.  
 
Er zijn ook groepen die met elkaar een zwaar vervuild huishouden of een tuin opruimen. En kinderen 
worden bijvoorbeeld een dagje mee uit genomen om even weg te zijn van de thuissituatie.  

2.4 Activiteiten 
De activiteiten van Inspiratienetwerk TijdVoorActie zijn gericht op het inspireren van jongeren om zich in 
te zetten voor de medemens. En specifieker om jongeren uit te dagen om een sociale pionier te worden. 
Verder zijn er activiteiten die gericht zijn op de start, ondersteuning en begeleiding van jongeren vrijwil-
ligersnetwerken. Daarnaast zijn er activiteiten die vorm krijgen doormiddel van presentaties en bijeen-
komsten voor partnerorganisaties, fondsen en andere belanghebbenden. Inspiratienetwerk TijdVoorActie 
denkt mee met lokale overheden in de transitie van het sociaal domein en maakt inzichtelijk op welke 
manier jongeren vrijwilligersnetwerken daar een belangrijke en duurzame bijdrage aan kunnen leveren. 
Ook worden er activiteiten ondernomen met bedrijven op het gebied van registratie, communicatie en 
het gebruik van diensten als WhatsApp. 
 
Inspireren 
Tijdens verschillende bijeenkomsten in Nederland inspireert TijdVoorActie jongeren en andere betrokke-
nen om zich in te zetten voor kwetsbare mensen en om bij te dragen aan de missie van Inspiratienetwerk 
TijdVoorActie. Jonge pioniers worden op weg geholpen bij de start van een jongeren vrijwilligersnet-
werk. Tijdens verbindingssessies wordt meegedacht met organisaties, scholen en de lokale overheid om 
sociale ideeën van jongeren de ruimte te geven en te betrekken in vrijwilligerswerk rondom de hulp aan 
(kwetsbare) mensen. Via workshops, gastlessen, presentaties, lezingen en via andere vormen wordt een 
vernieuwende kijk en werkwijze op het gebied van jongeren en vrijwilligerswerk binnen het sociaal do-
mein gedeeld.  
 
Op plaatsen waar lokale jongeren vrijwilligersnetwerken starten wordt deze inspiratiefunctie overgeno-
men door het betreffende lokale jongeren vrijwilligersnetwerk. Hoe breder de landelijke dekking door 
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jongeren vrijwilligersnetwerken, hoe meer de rol van het landelijke Inspiratienetwerk op dit gebied zal 
afnemen. 
 
Jongeren vrijwilligersnetwerken 
 
De focus van inspiratienetwerk TijdVoorActie is gericht op de start en ontwikkeling van lokale jongeren 
vrijwilligersnetwerken. Het gaat om de opbouw van structurele jongeren vrijwilligersnetwerken. Het delen 
van leerervaringen en de opbouw van expertise rondom de doorontwikkeling van de lokale jongeren 
vrijwilligersnetwerken is belangrijk.  
 
Begeleiding, coaching en ondersteuning 
De pioniers en coördinatoren worden begeleid, gecoacht en ondersteund door Inspiratienetwerk Tijd-
VoorActie. De begeleiding en ondersteuning wordt gecombineerd met lokale begeleiding en ondersteu-
ning door partners. Hiermee wordt het eigenaarschap en de zelfstandigheid vergroot. Op aanvraag of 
in afstemming met de jongeren vrijwilligersnetwerken wordt training en advies op maat geboden. 
 
Groeiplaats 
Naast de persoonlijke begeleiding, coaching en ondersteuning komen de pioniers en coördinatoren van 
lokale jongeren vrijwilligersnetwerken vijf keer per jaar samen in een Groeiplaats voor de ontwikkeling 
van hun lokale jongeren vrijwilligersnetwerk. Zij vormen met elkaar een inspirerende leeromgeving. Een 
vruchtbare bodem om te groeien in leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Leerervaringen worden 
gedeeld, vooraf ingebrachte praktijkcasussen worden  besproken, tips en ideeën worden uitgewisseld, er 
is aandacht voor (lokale) fondsenwerving, visievorming en persoonlijke ontmoeting.   
 
Visie-, training- en teambuildingweekend 
Jaarlijks wordt er een visie-, training- en teambuildingweekend gefaciliteerd voor de pioniers en coördi-
natoren van de lokale jongeren vrijwilligersnetwerken. In een uitdagend programma worden de deelne-
mers gevoed, helpen de deelnemers elkaar verder en bouwen elkaar op. Verder wordt vanuit de prak-
tijkervaringen op lokaal niveau, de landelijke visie van het Inspiratienetwerk ontwikkeld en aange-
scherpt.    
 
Samenwerking 
Waar mogelijk wordt er onderling samengewerkt tussen de jongeren vrijwilligersnetwerken. Een voor-
beeld is de gezamenlijke projectregistratie. Alle jongeren vrijwilligersnetwerken registeren in hetzelfde 
systeem en op dezelfde wijze de belangrijkste projectgegevens en resultaten. Hierdoor is er een lande-
lijk overzicht van de resultaten en activiteiten van de netwerken. Dit systeem wordt in 2016 ontwikkeld. 
Verder wordt de kennis en ervaring rondom het organiseren van hulpactiviteiten, het bereiken van jonge-
ren en het opstarten van pilots en nieuwe projecten gedeeld. 
 
Lokale besturen 
Voor de start en ontwikkeling van jongeren vrijwilligersnetwerken zijn lokale stichtingsbesturen belang-
rijk. De ontwikkeling van deze besturen en de kennisdeling en overdracht zijn belangrijk om in te investe-
ren. We zien bijvoorbeeld een toename in de complexiteit van de hulpvragen. Hoe ga je daar als vrij-
williger, coördinator en bestuurder mee om? En wat is daarvoor nodig. 
 
Jongeren 
 
Inspiratiereizen 
Jaarlijks organiseert en faciliteert Inspiratienetwerk TijdVoorActie in samenwerking met haar partners 
twee inspiratiereizen. Dit zijn inspiratiereizen naar o.a. Engeland en Duitsland/Polen.  
Het bezoeken van bijzondere sociale initiatieven en plaatsen en de ontmoeting met inspirerende mensen 
dragen bij aan een vernieuwende kijk op samen leven. In een krachtige leeromgeving worden jongeren 
uitgedaagd om na de reis in hun eigen omgeving van betekenis te zijn. 
 
De reizen worden bekostigd vanuit deelnemersbijdragen. De deelnemers bestaan uit geïnteresseerde 
jongeren, potentiële pioniers en coördinatoren van jongeren vrijwilligersnetwerken. Tussen 2013 en 2015 
hebben er vijf inspiratiereizen plaats gevonden die steeds opnieuw succesvol waren en bijdroegen aan 
een blijvende verandering bij de deelnemers. 
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Partners en fondsen  
 
Presentaties voor belanghebbenden 
Jaarlijks worden er voor partners, fondsen en andere belanghebbenden presentatiebijeenkomsten geor-
ganiseerd waarbij Inspiratienetwerk TijdVoorActie haar ervaring, visie en ontwikkelingen deelt en aan-
wezigen in contact brengt met de lokale pioniers van jongeren vrijwilligersnetwerken die met elkaar een 
nieuwe generatie vormen van jonge sociale leiders met vernieuwende vormen van vrijwilligerswerk, inno-
vatieve samenwerkingen tussen de formele en informele zorg en een visie op de lokale samenleving.    

2.5 Samenwerking met partners en organisaties 
 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie werkt samen met landelijke partners en organisaties. Met elkaar kunnen 
we het grootste effect bereiken op de nieuwe generatie jongeren in Nederland. Door op de leefwereld 
van jongeren aan te sluiten, met jongeren in contact te komen, van jongeren te leren, jongeren te inspire-
ren en te ondersteunen. Cruciaal is de lokale samenwerking tussen de jongeren vrijwilligersnetwerken en 
bestaande organisaties, overheden, scholen en anderen. Hiermee wordt een nieuwe vorm en structuur 
van een vrijwilligersnetwerk ontwikkeld en gerealiseerd. Een investering voor de lange termijn die van 
belang is voor de lokale (participatie) samenleving. 
 
Brede lokale samenwerking  
Met de vorming van lokale jongeren vrijwilligersnetwerken zetten we in op brede lokale samenwerkin-
gen. We zien dit door de nieuwe jongeren vrijwilligersnetwerken gerealiseerd worden. De samenwer-
king krijgt structureel vorm: sociale teams, gemeenten, jeugdzorg, verzorgingshuizen, buurthuizen, organi-
saties voor mensen met een beperking, kinderboerderijen, jeugd hulpverlening, ouderenorganisaties, 
scholen (HBO/MBO/VO/basisonderwijs),  dak- en thuislozen opvang, voedselbank, inloophuizen, vrijwil-
ligerscentrales, kerken, schuldhulp instanties en vele anderen. Hierdoor wordt een brede samenwerking 
gerealiseerd.   
 
Landelijk werkende vrijwilligersorganisaties 
Er wordt samengewerkt met een aantal bestaande vrijwilligersorganisaties. Het gaat om landelijk wer-
kende organisaties met vaak lokaal werkende afdelingen. Dit zijn o.a. Stichting Present, WeHelpen, het 
Rode Kruis, het Leger des Heils, Stichting HIP en Kerk in Actie. Ook wordt er samengewerkt met koepel-
organisaties zoals de Vereniging NOV, Coalitie Erbij en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten). De meerwaarde voor organisaties om met Inspiratienetwerk TijdVoorActie samen te werken zit hem 
o.a. in de doelgroep jongeren en in de flexibele en innovatieve werkwijze.  
 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie sluit aan bij bestaande vrijwilligersinitiatieven en jongerenprojecten. Dit 
zijn initiatieven als ‘Ik ben Geweldig’ en Serve the City Nederland. 
 
Maatschappelijke organisaties 
Met diverse maatschappelijke organisaties in Nederland wordt samengewerkt. Voorbeelden hiervan zijn 
het Leger des Heils, ’s Heeren Loo en Careander. Inspiratienetwerk TijdVoorActie speelt een belangrijke 
rol in het bereiken en betrekken van jongeren en de verbinding met lokale jongeren vrijwilligersnetwer-
ken.  
 
Onderwijs 
MBO en HBO opleidingen hebben op een directe manier te maken met een toename van de ontwikke-
ling van praktijkgericht onderwijs. Ook vanuit het Voortgezet onderwijs en het basisschoolonderwijs is er 
behoefte om in de samenleving van betekenis te zijn voor mensen. Nu de officiële vorm van de maat-
schappelijke stage (MAS) grotendeels is afgeschaft in het voortgezet onderwijs, weten steeds meer leer-
lingen en docenten van het Voortgezet Onderwijs andere vormen te vinden of geven aan dat er behoef-
te is om dit aan hen te faciliteren.  
 
De kracht van verbinden 
Samen delen en elkaar inspireren, dat is het idee achter Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Er zijn op ver-
schillende plaatsen in Nederland mooie initiatieven die jongeren hebben genomen om zich voor de me-
demens in te zetten. Daarmee zijn zij een bron van inspiratie voor anderen. Door dit te delen kunnen we 
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elkaar als jongeren verder op weg helpen. Hoe pak je dingen aan; hoe help je mensen; met welke or-
ganisaties werk je samen; hoe krijg je jongeren in je omgeving geïnspireerd en betrokken; wat kun je als 
studentenvereniging doen; waar loop je tegen aan en hoe ga je om met de financiering van je project? 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie inspireert, verbindt, faciliteert en ondersteunt. 
 
Deelname programma ‘vrijwillig dichtbij’ NOV/Ministerie van VWS   
Van 2016-2018 neemt Inspiratienetwerk TijdVoorActie deel aan een programma van de Vereniging 
NOV in samenwerking met het Ministerie van VWS met de naam ‘vrijwillig dichtbij’. Het doel is om leer-
ervaringen op te doen, met nieuwe vormen van lokale en landelijke samenwerking te experimenteren en 
te ontdekken hoe er beter lokaal samengewerkt kan worden en deskundigheidsbevordering bij lokale 
besturen. We zien dit programma als een belangrijke versterker voor de uitvoering van dit projectplan 
en een verrijking binnen de ontwikkelingen waar Inspiratienetwerk TijdVoorActie zich op richt.  
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3 Werkwijze 
 

Inspiratienetwerk TijdVoorActie inspireert jongeren voor een samenleving waarin mensen naar elkaar 
omzien. Op scholen, evenementen, lokale gemeenten, maatschappelijke organisaties, kerken en andere 
bijeenkomsten. TijdVoorActie verzorgt verbindingssessies, presentaties, lezingen, workshops, informatie-
stand en actieve stimulering en begeleiding van jongeren naar vrijwillige inzet. De focus ligt hierbij op 
de inspiratie en ondersteuning van jonge pioniers die een jongeren vrijwilligersnetwerk starten. 
 

Pioniers 

TijdVoorActie inspireert en zoekt jongeren die in hun lokale omgeving een jongeren vrijwilligersnetwerk 

willen starten. Uitgangspunt is dat er met minimaal twee pioniers wordt samengewerkt. Er wordt een 

lokale stichting met een bestuur opgericht onder een (unieke) netwerknaam die samenbindend is voor een 

lokale samenleving. Er is ambitie aanwezig vanuit de pioniers om vanaf de officiële startfase als profes-

sioneel medewerker parttime aan de realisatie te werken. De voorbereidingsfase is geheel op vrijwillige 

basis.  

Kenmerken voor de pioniers: 

# Visie 

# Ondernemend 

# Coördinerend 

# Sociaal 

# Leiding geven 

# Netwerken 

# Samenbindend 

# Coachend 

# Denken in mogelijkheden en kansen  

Opstartfase 
De pioniers worden in de opstartfase begeleidt, ondersteunt en gecoacht door Inspiratienetwerk Tijd-
VoorActie. Deze fase duurt gemiddeld 6 maanden tot een jaar. Doel is om na visie, verkenning en plan-
vorming een jongeren vrijwilligersnetwerk te realiseren.  
 
Er wordt een vooronderzoek gedaan door de pioniers. Er wordt een projectplan opgesteld en er wordt 
financiering aangevraagd bij een aantal landelijke fondsen waarmee Inspiratienetwerk TijdVoorActie 
samenwerkt. Ook wordt er lokaal gestart met de aanvraag van financiering en werving van partners en 
sponsoren. Doel is dat de jongeren vrijwilligersnetwerken uiteindelijk financieel mogelijk gemaakt wor-
den door de lokale samenleving.  
 
De lokale netwerken worden vanaf het eerste projectjaar gestimuleerd om direct de lokale fondsenwer-
ving en ondersteuning op te bouwen. Het doel is om lokale structurele bijdragen te realiseren voor de 
continuïteit en het draagvlak. Het uitgangspunt is dat lokale jongeren vrijwilligersnetwerken uiteindelijk 
lokaal gefinancierd worden. Daarvoor is een projectperiode nodig van zeker drie jaar om het netwerk 
op te bouwen en voldoende samenwerkingspartners en financiers te betrekken bij het jongeren vrijwil-
ligersnetwerk. Hiermee wordt ook gebouwd aan een structureel jongeren vrijwilligersnetwerk in de loka-
le samenleving.  
 
Bijdrage financiering lokale netwerken door fondsen 
Drie grotere landelijke fondsen dragen bij aan de opstart van lokale jongeren vrijwilligersnetwerken. Er 
wordt in principe voor de eerste drie projectjaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van het netwerk. 
Daarnaast zijn er ook kleinere fondsen die kunnen bijdragen in de opstartfase van lokale netwerken.  
 
Projectfase  
Bij de officiële start zijn de pioniers in dienst van de lokale stichting. Inspiratienetwerk TijdVoorActie ver-
zorgt begeleiding, ondersteuning en coaching aan de pioniers. Het lokale jongeren vrijwilligersnetwerk 
neemt deel aan een van de Groeiplaatsen van Inspiratienetwerk TijdVoorActie met een aantal andere 
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jongeren vrijwilligersnetwerken. De pioniers nemen deel aan het jaarlijkse visie-, training- en teambuil-
dingweekend. Daarnaast is het voor de pioniers mogelijk om deel te nemen aan de Inspiratiereizen die 
worden gefaciliteerd door Inspiratienetwerk TijdVoorActie. 
 
Doorontwikkeling 
Tijdens en na de projectfase is het er aandacht en ruimte voor het doorontwikkelingsproces van een lo-
kaal jongeren vrijwilligersnetwerk. De netwerken sluiten aan op de bestaande structuren en netwerken en 
op de hulpvraag en aanbod en de veranderingen in de samenleving en het sociaal domein. Daarbij is 
ook de leefwereld van jongeren voortdurend in beweging. Dit blijft ook om aanpassend vermogen vra-
gen. Het gaat om de doorontwikkeling van structurele, flexibele en innovatieve netwerken.  
 
De netwerken starten als jongeren vrijwilligersnetwerk en kunnen vervolgens op verschillende manieren 
door ontwikkelen. Een van de vormen is een jongeren participatienetwerk waarbij binnen het netwerk en 
de werkprocessen vorm en plek wordt geboden aan jongeren (en volwassenen) met een afstand tot de 
samenleving en/of arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om laagdrempelige participatieplaatsen 
en re-integratie van mensen. 
 
Leerervaringen en kennis delen 
Bij de start en ontwikkeling van jongeren vrijwilligersnetwerken wordt onderzoek gedaan naar de leer-
ervaringen van de netwerken en wordt kennis zoveel mogelijk gedeeld binnen de lokale jongeren vrijwil-
ligersnetwerken. De ontwikkeling van de pioniers, de functie en inzet van lokale bestuurders, de samen-
werking met verschillende maatschappelijke organisaties en de hulp die wordt verleent aan (kwetsbare) 
mensen.  

3.1 Inspireren, verbinden en ontwikkelen 
Het Inspiratienetwerk verzorgt inhoudelijke bijeenkomsten en levert bijdragen op de lokale inzet en visie 
van jongeren op de samenleving. Dit wordt in samenwerking met partners en organisaties uitgevoerd. Er 
wordt aangesloten bij landelijke bijeenkomsten waar visie, kennis en ervaring wordt gedeeld. Mensen, 
initiatieven en organisaties worden met elkaar verbonden. Nieuwe lokale samenwerkingen worden ont-
wikkeld en ingezet. In samenwerking met partnerorganisaties, jongeren vrijwilligersnetwerken en ande-
ren. Jaarlijks zijn er Inspiratiereizen naar Engeland en Duitsland/Polen om jongeren te inspireren door 
bijvoorbeeld het bezoeken van vernieuwende sociale initiatieven en het bieden van een persoonlijk leer-
proces.   
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4 Organisatie en middelen 
 
Inspiratienetwerk 
Het coördinatieteam van Inspiratienetwerk TijdVoorActie is verantwoordelijk voor de opstart, ondersteu-
ning en begeleiding van jongeren vrijwilligersnetwerken. Het team is verder verantwoordelijk voor het 
inspireren van jongeren, de opbouw van het landelijk inspiratienetwerk, communicatie, begeleiding en 
organisatie van inspiratiereizen, fondsenwerving en interne organisatie. Het team bestaat uit een pro-
jectleider (directeur), netwerkcoördinatoren, communicatiemedewerker en vrijwillige medewerkers. 
 
Doelstelling 2016-2018 
 
Jongeren vrijwilligersnetwerken (totaal aantal) 
2015 | 12 jongeren vrijwilligersnetwerken 
2016 | 18 jongeren vrijwilligersnetwerken 
2017 | 28 jongeren vrijwilligersnetwerken 
2018 | 35 jongeren vrijiwilligersnetwerken 
 
Inzet van vrijwilligers 
2016 |   3.500 
2017 |   8.000 
2018 | 10.000 
 
Bereik van jongeren 
2016 | 10.000 
2017 | 15.000 
2018 | 25.000 
 
Inspiratieactiviteiten 
2016 |   75 
2017 | 100 
2018 | 100 
 
Deelnemers Inspiratiereizen 
2016 | 40 
2017 | 50 
2018 | 60 
 
Overzicht jongeren vrijwilligersnetwerken 
In de steden Amersfoort, Arnhem, Den Haag, Ede, Gouda, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Veenendaal, 
Zeist en Zwolle zijn jongerennetwerken actief, in opstart en ontwikkeling (overzicht per 31 oktober 15). 
 
Prognose planning uitbreiding vrijwilligersnetwerken 
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Communicatie 
Goede communicatie binnen Inspiratienetwerk TijdVoorActie is van grote waarde. Er zijn veel verschil-
lende communicatielijnen. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. 
 
Sociale media 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie maakt naast e-mail, telefoon en post veel gebruik van de sociale media 
om te communiceren met haar doelgroep. Voornamelijk worden Facebook en Twitter en Linked Inn ge-
bruikt. Ook worden activiteiten en ontwikkelingen bekend gemaakt via de sociale media. Via e-mail en 
telefoon is er veel contact met de pioniers van jongeren vrijwilligersnetwerken 
 
Website 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie heeft de volgende website: www.tijdvooractie.nl. Hierop staat algemene 
informatie over het inspiratienetwerk, de activiteiten en de agenda. 
 
Nieuwsbrief 
Een aantal keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van Inspiratienetwerk TijdVoorActie en één keer per 
jaar het jaarverslag.  
 
Kranten, radio en digitale nieuwsmedia 
Via zowel de landelijke en regionale kranten verspreidt Inspiratienetwerk TijdVoorActie nieuwsberichten. 
Ook wordt er volop gebruik gemaakt van radio en de digitale nieuwsmedia. Daarnaast een enkele keer 
via televisieomroepen. 
 
Promotiemateriaal  
Voor bijeenkomsten en andere activiteiten wordt promotiemateriaal ontworpen en gedrukt.  
 
Presentaties en stand 
Voor verschillende groepen worden presentaties verzorgd over het werk van Inspiratienetwerk Tijd-
VoorActie. Er wordt voorlichting gegeven over vrijwilligerswerk of toerusting gegeven aan groepen vrij-
willigers. Inspiratienetwerk TijdVoorActie is regelmatig terug te vinden met een stand op de landelijke 
informatiemarkten rondom vrijwilligerswerk.  
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers zijn de meest kostbare middelen van Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Samen met het 
coördinatieteam van Inspiratienetwerk TijdVoorActie vormen zij het hart van de organisatie. De mensen 
vormen het gezicht van Inspiratienetwerk TijdVoorActie, het zijn de ambassadeurs.  
 
Vrijwilligersbeleid 
Voor de vrijwilligers en medewerkers staat het vrijwilligersbeleid en een gedragscode van Inspiratienet-
werk uitgewerkt in een vrijwilligersbeleidsdocument.  
 
Verzekering 
Stichting TijdVoorActie heeft een vrijwilligers aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering. 
 
Communicatie 
De communicatie met de jongeren vrijwilligersnetwerken en samenwerkingspartners is van essentieel be-
lang voor de continuïteit van het netwerk. Er worden verschillende communicatiemiddelen gebruikt om 
betrokkenen in het netwerk te bereiken, te informeren, te inspireren, betrokken te houden en te onder-
steunen. 
 
Kantoorruimte 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie is in het midden van het land gehuisvest.   
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5 Meerjarenbegroting 2016-2019  

Inkomsten 
 

Fondsen 
Vanuit ondersteuning en samenwerking met fondsen is het mogelijk om de gestelde doelen te realiseren.  
 

Lokale netwerken 
De lokale jongeren vrijwilligersnetwerken dragen bij aan de missie en doelstelling van het landelijke 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie met een vaste jaarlijkse bijdrage van € 3.000,-. Dit bedrag wordt in de 
begroting van de lokale vrijwilligersnetwerken opgenomen. Via het Inspiratienetwerk worden jongeren 
geïnspireerd, nieuwe lokale netwerken gestart, bestaande netwerken ondersteund, begeleid en ge-
coacht. Er is toegang voor het delen van kennis en ervaring en aanvraag van advies. Via het Inspiratie-
netwerk TijdVoorActie worden ondersteuningsactiviteiten als Groeiplaatsen, teambuildingsweekenden en 
Inspiratiereizen gefaciliteerd. Lokale jongeren vrijwilligersnetwerken maken gebruik van gedeelde facili-
teiten als registratiesystemen, vernieuwde projecten, draaiboeken, ideeën en trainingsmethoden. Daar-
naast genieten lokale vrijwilligersnetwerken mee van landelijke afspraken en samenwerkingsverbanden 
met organisaties en afspraken met fondsen. Dit levert voor de lokale netwerken voordelen op. Met el-
kaar werken we aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.  
 

Partners 
Maatschappelijke organisaties, scholen, zorgverzekeringen, instellingen die de missie van Inspiratienet-
werk TijdVoorActie ondersteunen en mogelijk maken. 
 
Sponsoren 
Ondernemers en bedrijven die de missie van Inspiratienetwerk TijdVoorActie mogelijk maken. 
 
Kerken 
Kerkelijke gemeenten en instellingen die de missie van TijdVoorActie ondersteunen en mogelijk maken. 
 
Giften/donateurs 
Particulieren die structureel of eenmalig bijdragen aan de missie van Inspiratienetwerk TijdVoorActie. 
 
Kosten 
 

Personeelskosten 
Inzet van 1,78 tot 2 FTE gedurende periode 2016-2018.  
 
Communicatie 
Kosten voor PR-activiteiten, flyers, banners, film, website, boekjes, advertenties, telefoonkosten etc.  
 
Huisvesting, kantoorkosten en reiskosten 
Huisvestingskosten t.b.v. kantoorruimte. ICT, verzekeringen, kantoorartikelen t.b.v. kantoorkosten en kilo-
meter vergoeding en reizen met het Openbaar Vervoer t.b.v. reiskosten. 
 

Inspiratie/bijeenkomsten en vrijwilligersbudget 
Presentaties, inspiratiesessies, netwerk- en partnerbijeenkomsten t.b.v. Inspiratie/bijeenkomsten. Vrijwil-
ligersbudget t.b.v. de inzet van vrijwilligers bij evenementen, inspiratieactiviteiten en kantoorondersteu-
ning. Inzet pioniers lokale jongeren vrijwilligersnetwerken bij landelijke vrijwilligersactiviteiten. 
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