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Beste lezer, 

We kijken met veel plezier en grote dankbaarheid terug op het jaar 2017. 
Wat is het tof om te weten dat er duizenden jongeren van betekenis zijn 
geweest voor kwetsbare mensen in hun omgeving. Dat geïnspireerde 
pioniers dagelijks aan jongeren de mogelijkheid konden bieden om 
een ander te helpen. Via de lokale jongeren vrijwilligersnetwerken, 
verspreid in het land, zijn deze verbindingen gerealiseerd en hebben er 
bijzondere en waardevolle ontmoetingen plaats gevonden. 

Het is begin september. Met de trein kom ik aan op het Centraal Station 
in Den Haag. Ik wordt zo dadelijk opgepikt door Henrieke van Toor. Zij 
is pionier bij Netwerk Nieuw Rotterdam en vanmiddag hebben we een 
Groeiplaats bijeenkomst in Nootdorp bij het jongeren vrijwilligers
netwerk Young Connection. Vanuit Den Haag zal Alex Haas van Netwerk 
Haagse Helpers deelnemen aan deze Groeiplaats bijeenkomst. Ik loop 
richting het Malieveld en sta klaar om opgepikt te worden. Op die plek 
trekt iemand mijn aandacht. Ik zie een man liggen in het gras, met een 
kleed over zich heen. Zijn gezicht is niet zichtbaar. Ik kijk naar de deken 
en zie geen beweging. Zou hij nog leven? Ik kijk om me heen, verder is 
er niemand. Ik kijk opnieuw naar de man en begin me lichtelijk zorgen 
te maken. Het is alsof ik een flashback krijg. Dit heb ik eerder mee
gemaakt… 

Een paar maanden eerder is het zondagochtend 9 juli 2017. We zijn in 
de stad München. Het is de tweede dag van de Inspiratiereis Dietrich 
Bonhoeffer. Met een groep van 20 jongeren lopen we door de stad. Het 
is 9.30 uur als we langs een grasstrook lopen. Daar ligt een man onder 
een tentzeil. Het heeft die ochtend flink geregend. Er staat een pak wijn 
naast hem en stukken doorweekt brood liggen verspreid op het gras. 
Samen met de reisleider loop ik vooraan. We stoppen even maar lopen 
vervolgens door. Na een seconde of 20 sta ik opnieuw stil. Ik moet  
terug, wat ik zag dat klopt niet! Samen met een collega lopen we terug 
naar de man terwijl de rest van de groep doorloopt. We trekken het 
tentzeil een stukje van de man en zien dat het er slecht uitziet. Een 
vrouw loopt langs en roept: ‘kaputt’. Een paar Duitse jongeren komen 
op ons af en kijken mee. We overleggen en ze bellen de hulpdiensten. 

Binnen enkele minuten arriveren er verschillende hulpdiensten en ze 
beginnen direct met reanimeren. Na 15 minuten zien we nog geen leven 
in de man. We laten onze adresgegevens achter bij de politie en zoek
en de groep weer op. Daar zijn de jongeren benieuwd hoe het is met 
de man. We hebben geen goed bericht. Een aantal jongeren reageert 
op wat er gebeurde deze ochtend. Het bleek voor hen persoonlijk een 
spiegel: “Ik liep aan deze man voorbij, maar zag ook dat er iets niet 
klopte en toch liep ik gewoon door. Hoe komt dat? Ik zie dat de buur
man al weken lang alleen voor de tv zit te staren. En ik steeds denk: 
“zal ik een keer aanbellen en langs gaan voor een bakje koffie en een 
ontmoeting? Als ik eerlijk ben, is er altijd wel een excuus om het niet te 
doen… Deze ochtend was een confronterende ervaring... Mogelijk helpt 
het me om daar nu concreet mee aan de slag te gaan”. 

Het zijn ervaringen die heel dichtbij in je eigen leven plaatsvinden. 
Daar willen we in de praktijk van elke dag met jongeren bewust bij stil
staan en steeds opnieuw hen intrinsiek in beweging brengen. Dat is het 
hart is van onze missie: hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig 
of geen netwerk hebben. 

Op dinsdagmiddag 5 december 2017 trilde mijn smartphone. Ik kreeg 
de vraag of Koningin Maxima in januari 2018 op werkbezoek bij Tijd
VoorActie zou mogen komen… Daar werd ik allereerst even stil van 
en vervolgens besefte ik me wat voor een fantastische vraag op deze 
verjaardag van Sinterklaas we als jongerenorganisatie ontvingen. Het 
was geniaal en een grote eer om op deze manier de laatste maand 
van het jaar 2017 in te gaan. Inmiddels zijn er in 24 steden jongeren 
vrijwilligers netwerken actief en in ontwikkeling. Het was een bijzonder 
jaar en in dit jaarverslag laten we dat graag aan u zien! 

Veel leesplezier, 

Eelke Dekens
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1. Visie en missie

Achtergrond
Inspiratienetwerk TijdVoorActie is een landelijk jongeren inspiratie
netwerk. 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 initia
tief vanuit Stichting TijdVoorActie. De stichting TijdVoorActie heeft 15 
jaar ervaring met jongeren, vrijwilligerswerk en jongereninitia tieven 
in Nederland. De stichting is ontstaan vanuit jongeren die zich in hun 
eigen omgeving vrijwillig inzetten voor kwetsbare mensen. Inmid
dels is er veel ervaring en kennis opgebouwd met het organiseren, 
onder steunen en bieden van lokale hulp door jongeren. In 2017 waren 
24 jong eren vrijwilligersnetwerken in ontwikkeling in verschillende 
plaatsen in Nederland.

De jongeren vrijwilligersnetwerken sluiten aan bij hulpvragen van 
mensen en maatschappelijke organisaties en combineren dit met de 

behoeften van vrijwilligers die tijdelijk en flexibel iets voor een ander 
willen betekenen. De jongeren vrijwilligersnetwerken bieden verschil
lende mogelijkheden om vrijwilligerswerk invulling te geven. Dat kan 
individueel, samen met andere vrijwilligers of als groep. Vrijwilligers 
worden ook uitgedaagd om zelf na te denken hoe een hulpproject 
vormgegeven kan worden. De projecten en hulpvragen zijn eenmalig, 
tijdelijk of structureel. 

Elke week gaat Lilian (29) samen met haar dochter Suze op bezoek bij 
mevrouw Reuvers. 

Lilian: “In de ochtend bel ik altijd even of het uitkomt dat we langs-
komen. Nooit komt het ongelegen, want mevrouw Reuvers vindt het 
heel leuk als we langskomen. Heel gezellig om elke keer even bij te 
praten en om te zien hoe Suze ons aan het lachen maakt.” 

Wanneer Lilian met haar dochter binnenkomt, krijgt Suze meteen een 
dikke knuffel. Soms zijn de dagen wat lang en stil voor mevrouw, maar 
zoals mevrouw Reuvers zelf zegt: “van zo´n levend, actief kind leef ik 
helemaal op.” 

Lilian: “Ik vind het heel mooi om te zien hoe ik samen met mijn dochter 
vrijwilligerswerk kan doen en dat mijn dochter juist heel veel liefde en 
vrolijkheid brengt, ook op moeilijke momenten!”
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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 bieden hiervoor vrijwilligers aan. De jongeren 
vrijwilligersnetwerken zijn betrokken bij de actualiteit en de lokale 
ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk, de Wet Maat
schappelijke Ondersteuning en de Wet Jeugdzorg. 

Visie
Jongeren die zorgdragen voor mensen in hun omgeving. Een Neder
landse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en 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 verbinding met verschillende doelgroepen en gene
raties. 

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 andere partners 
in Nederland. 

Doel
Jongeren die zich vrijwillig inzetten om kwetsbare mensen hulp en 
netwerk te bieden middels lokale jongeren vrijwilligersnetwerken. 

“We hoorden pas ie-
mands verhaal en dat  
tekent wel echt waarom 
ik dit werk wil doen. Er 
was een hulpvrager die 
een voedselpakket krijgt, 
en dat wordt thuis 
bezorgd omdat ze het zelf 
niet op kan halen, van-
wege allerlei lichame-   
lijke klachten en omstan-
digheden. Ze vertelde: 
‘voor die paar minuten 
dat er iemand langs 
komt om dat pakket te 
brengen voel ik me weer 
even normaal mens.’ Dat 
ene moment kijkt ze de 
hele week naar uit. Dat er 
donderdag weer iemand 
langs komt. En dat vind 
ik wel echt mooi, dat je 
dat dan mogelijk maakt.”  
Jaspers, Netwerk Samen 
voor Goud
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Jongeren 
vrijwilligersnetwerken 
in kaart gebracht: 

Totaal ingezette jongeren en resultaat 
In 2017 hebben 4029 jongeren zich eenmalig, tijdelijk en/of structureel vrij

willig ingezet via de lokale jongeren vrijwilligersnetwerken en activiteiten 

van Inspiratienetwerk TijdVoorActie. 

Er zijn 1675 projecten en 12.050 hulpactiviteiten uitgevoerd. 

In totaal zijn 43.330 vrijwilligersuren ingezet. 

Met elkaar bereikten we ruim 15.050 jongeren in Nederland. 

Gouda

Nijmegen

Zwolle

ArnhemEdeVeenendaal

Utrecht Zeist

Amersfoort

Rotterdam

Den Haag

Groningen

Pijnacker-Nootdorp

Amsterdam

Houten

Tiel

EIndhoven

Dordrecht
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2. Pionieren
Pioniers die het verschil willen maken voor jongeren en kwetsbare 
mensen in de samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat je met 2 
pioniers in een stad werkt. De voorbereidingsfase van de opzet van een 
jongeren vrijwilligersnetwerk is geheel op vrijwillige basis. Pioniers 
hebben de ambitie en het commitment om vanaf de officiële startfase 
als professioneel medewerker parttime aan de realisatie te werken van 
het jongeren vrijwilligersnetwerk. 

Opstartfase
De pioniers worden vanaf de opstartfase begeleid, ondersteund en 
gecoacht door Inspiratienetwerk TijdVoorActie. In het afgelopen jaar 
hebben we gezien dat de opstartfase per stad sterk kan verschillen. 
Een gemiddelde duur ligt tussen de 6 maanden tot een jaar. In de prak
tijk zien we dat dit langer kan zijn als pioniers toch niet doorgaan en 
anderen voor hen in de plaats komen en het voorbereidingsproces 
overnemen. Het doel is om na een fase van visievorming, verkenning, 
onderzoek en planvorming een jongeren vrijwilligersnetwerk te reali
seren. Een handig hulpmiddel hierbij is nze Starterskit voor Pioniers. 

Werkwijze
Er wordt een vooronderzoek uitgevoerd door de pioniers naar de lokale 
situatie. Is er behoefte aan een jongeren vrijwilligersnetwerk? Wie 
zijn mogelijke samenwerkingspartners? Op welke bestaande structu
ren kan aansluiting gevonden worden? 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 wer ving 
van partners en sponsoren. Doel is dat de jongeren vrijwilligers
netwerken uiteindelijk financieel mogelijk gemaakt worden door de 
lokale samenleving. 

Leerervaringen
Pionieren is prachtig en uitdagend. Het geeft veel plezier en voldoe
ning. De andere kant van de medaille is er ook. Pionieren vraagt veel 
tijd, inzet, toewijding en doorzettingsvermogen. Het geeft spanning om 
een goede balans te vinden in privé en werk. Ook financiële onzeker
heid speelt mee. Er zijn veel vragen die bij dit onderwerp opdoemen 
bij de pioniers. Eén daarvan is: Hoe bouw je lokale financiering op? Dit 
onderwerp stond afgelopen jaar nadrukkelijk op de agenda. Pioniers 
en bijbehorende besturen zijn in zogeheten (bestuurs)groeiplaatsen 

Joyce de Haan zit in de voorbereidingsfase voor een netwerk in Pijnacker 
-Nootdorp: “Vaak wordt over jongeren gezegd dat ze vooral met zichzelf 
en hun eigen leven bezig zijn. Maar bij de activiteiten die we hebben 
georganiseerd bij wijze van proef, zien we juist dat jongeren heel be-
trokken zijn! 

Bij een van de activiteiten ging een groep jongeren met ouderen uit een 
verzorgingstehuis een dagje naar het strand, lekker buiten in het zon-
netje. Joyce vertelt: “Beide partijen genoten er enorm van. Dat vind ik 
zo’n mooi aspect van vrijwilligerswerk. Het is niet alleen een fijne middag 
voor de ouderen die anders binnen zitten. Ook de jongeren ontdekken 
hoe bijzonder het is om iets voor een ander te doen en kunnen op hun 
beurt weer veel leren van het optrekken met ouderen.”
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en het pioniersweekend meegenomen in 
het opzetten van plannen om lokale, struc
turele financiering te kunnen opbouwen. 
Ze hebben diverse handvatten aangereikt 
gekregen. Diverse netwerken hebben dit ver
volgens meegenomen in het schrijven van 
financierings aanvragen en meerjarenplannen. 

Registratiesysteem en Serve app
In 2017 is een nieuw online registratiesysteem 
voor lokale jongeren vrijwilligersnetwerken 
ontwikkeld en in gebruik genomen. Er vind en 
nog steeds aanpassingen plaats om het regi
stratiesystem te optimaliseren. In 2017 is ook 
gewerkt aan de ontwikkeling van een hulp app: 
de Serve App. Hiermee sluiten we aan op de 
behoefte aan technische mogelijkheden bij de 
pioniers.  

Verbindingen aangaan
Een andere leerervaring voor pioniers was 
het leren opbouwen van een prettige cultuur 
binnen het (vrijwilligers)team, maar ook daar
buiten. Als pionier ben je niet alleen jongeren 
aan het bereiken en verbinden met hulp ont
vangers. Je bent als pioniersteam, samen 
met vrijwilligers en je bestuur, ook een cul
tuur aan het opbouwen waarin je jongeren, 
samenwerk ingspartners, scholen, studenten
verenigingen, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, de lokale overheid, kerken, sociale 
wijkteams, de Rotary, woningcorporatie en 
anderen in meeneemt. Door je werkwijze en 
visie op mensen en de samenleving in je stad 
heb je echt iets te bieden waarin je anderen 
gaat nemen. Zo werk je als pionier aan het 
doel dat mensen echt geholpen gaan worden 

en een samenleving groeit waarin mensen 
naar elkaar omzien. 

Joanne, pionier bij Serve the City Utrecht: 
“Vrij willigerswerk kan zoveel voor iemand 
beteken en.” Dit ziet Joanne haast dagelijks 
terug bij koppelingen die Serve the City maakt. 
Een voorbeeld hiervan is een dame die in een 
woongroep leeft en niemand anders ziet dan 
haar medebewoners. “Toen zij een maatje 
kreeg heeft ze wekenlang iedere dag geroep-
en: ‘ik heb een maatje, ik heb een maatje, ik 
heb een maatje!’ Op zulke momenten denk ik, 
wauw, dit betekent zoveel voor iemand! Het 
afwisselende werk verveelt dus geen moment: 
Er zijn altijd weer nieuwe manieren om uit te 
breiden, te pionieren en om nieuwe dingen te 
gaan doen!”
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Petra is een van de personen die hulp ontvangt via Netwerk Sociale 
Gast en. Regelmatig komt er een groepje studenten om haar te helpen, 
maar eerst drinken ze een kopje thee. “Ik weet niet of andere mensen 
iets drinken met de vrijwilligers, maar ik kijk er toch altijd weer naar uit.” 
Na de thee gaan de studenten naar buiten om een volière te bouwen. 
 
Als er buiten wordt gewerkt aan de volière, begint Petra te praten. Aan 
het bomenbladeren-behang hangen foto’s van dieren en teksten uit 
de bijbel en elke stoel in het huis heeft een andere kleur. Op de vraag 
waarom ze de hulp nodig heeft, wijst ze naar haar benen “ik heb reuma. 
Ik zou alles wel zelf willen doen, maar mijn lichaam wil het niet meer. 

Het is een rotziekte. Soms heb ik het gevoel dat ik tot last ben in deze 
maatschappij. De overheid doet ouderen en zwakbegaafden tekort”. Ze 
stopt even met praten en kijkt omlaag “Sorry, ik word er emotioneel 
van”. De honden springen tegen haar op en op de achtergrond horen we 
het gezaag en getimmer van de studenten. “Zonder de hulp van andere 
mensen zou ik het niet kunnen, snap je? De gemeente is er niet voor 
mij. Als de Sociale Gasten er niet waren geweest, had ik allang uit huis 
gemoeten. Het is echt een fantastisch initiatief en ik voel me veilig bij 
deze mensen.” 

(tekst: Woosje Neeft in Nieuws Uit Amersfoort)
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3. Samenwerking 
Samenwerking met partners en organisaties

Inspiratienetwerk TijdVoorActie werkt samen met landelijke partners 
en organisaties. Samen kunnen we het grootste effect bereiken op 
een nieuwe generatie jongeren in Nederland. Dat doen we door op 
de leefwereld van jongeren aan te sluiten, met jongeren in contact 
te komen, van jogeren te leren, jongeren te inspireren en te onder
steunen. Cruciaal is de lokale samenwerking tussen de jongeren  
vrijwilligersnetwerken en bestaande organisaties, overheden, scholen 
en andere partners. 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. 

Landelijk werkende vrijwilligersorganisaties
Er wordt samengewerkt met een aantal vrijwilligersorganisaties. Het 
gaat om landelijk werkende organisaties met vaak lokaal werkende 
afdelingen. Dit zijn o.a. Stichting Present, Rode Kruis, De Zonneblo
em, UVV, Youth for Christ, Studentenverenigingen, zoals Navigators en 
Ichthus, Impact, kerken en scholen. Ook wordt er samengewerkt met 
koepel organisaties zoals de Vereniging NOV en Coalitie Erbij. Ook is een  
mogelijke samenwerking met het online platform Deedmob verkend, 
hier verwachten we in 2018 meer mee te gaan doen. De meerwaarde 
voor organisaties om met Inspiratienetwerk TijdVoorActie samen te 
werken zit hem o.a. in de doelgroep jongeren en in de flexibele en in
novatieve werkwijze. 

Deelname programma ‘Vrijwillig Dichtbij’ 
Van augustus 2015 tot de zomer van 2018 neemt Inspiratienetwerk  
Tijd VoorActie deel aan een programma van de Vereniging NOV in samen
werking met het Ministerie van VWS met de naam Vrijwillig Dichtbij. Het 
doel is om leerervaringen op te doen, met nieuwe vormen van lokale 
en landelijke samenwerking te experimenteren, te ontdekken hoe er 
beter lokaal samengewerkt kan worden en deskundigheidsbevorde ring 
bij lokale besturen. We zien dit programma als een belangrijke ver
sterker voor het werk van TijdVoorActie en een verrijking binnen de 
ontwikkelingen waar Inspiratienetwerk TijdVoorActie zich op richt. In 
het programma werken we samen met partners als Mezzo, UVV, Huma
nitas, VPTZ, NPV Zorg, De Zonnebloem en Vier het Leven.
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4. Advies- en 
inspiratiefunctie 
TijdVoorActie biedt advies aan vrijwilligers
organisaties, scholen en maatschappelijke 
zorg en welzijnsorganisaties die jongeren 
willen bereiken en betrekken bij hun organi
satie. TijdVoorActie onderscheidt zich daarin 
door een divers aanbod. In 2017 zijn er diverse 
adviesen inspiratiebijeenkomsten verzorgd. 
Enerzijds vanuit de wens van lokale vrijwil
ligersorganisaties, anderzijds vanuit eigen 
initiatief met als doel om op lokaal niveau 
nieuwe netwerkverbindingen aan te leggen of 
om fondsen en partners beter bij onze missie 
te betrekken. 

Het afgelopen jaar zijn er verschillende bi
jeenkomsten door TijdVoorActie verzorgd. 
Een aantal voorbeelden van de uiteenlopende  
gezelschappen en doelgroepen: 

In oktober hebben we een workshop verzorgd 
bij Welzijn Barneveld. Welzijn Barneveld is 
een ondernemende welzijnsorganisatie voor 
alle inwoners van de gemeente Barneveld. Zij 
biedt maatschappelijke ondersteuning aan 
vrijwilligers, mantelzorgers, senioren, vol
wassen en jongeren. Door een vraaggestuurd 
diensten en activiteitenaanbod wil zij de zelf
redzaamheid, de participatie en het welzijn 
onder de lokale bevolking vergroten. Omdat 
hun vrijwilligers ook te maken hebben met 
het begeleiden van jongeren, hebben ze ons 
gevraagd om een workshop te geven over 
jong erencultuur en het coachen van deze 
doelgroep. We hebben informatie gegeven 
over de jongerencultuur aan de hand van  
li teratuur en interactieve oefeningen ver
zorgd 

Ook zijn we uitgenodigd om te komen spre
ken op een avond van Agape Student Life in 

Tilburg, waarin internationale studenten met 
elkaar gingen eten en geïnspireerd wilden 
worden. We hebben gesproken over het ont
dekken en inzetten van je talenten ten bate 
van je omgeving. Op die manier kun je zowel 
zelf je talenten ontwikkelen, als anderen 
daarmee helpen. 

Quote deelnemer: “Serving voor mij is mensen 
helpen en niets in return verwachten. Echt 
vanuit het hart. Iemand helpen kan een wereld 
van verschil uitmaken voor de persoon die je 
helpt!”

Vanuit een eerdere bijeenkomst in een kerk 
in Heerde, is er een groepje jongeren ge weest 
die zich samen in wilde zetten voor hun mede
mens. Omdat we landelijk samenwerken met 
Present, hebben we hen gevraagd om pro
jecten te faciliteren voor deze jongeren. Ter 
voorbereiding hebben we samen nagedacht 
over wat het voor hen betekent als iemand 
hulp vraagt. Op die manier konden ze zich 
bewust worden van mensen buiten hun eigen 
scope. Mensen die het minder getroffen heb
ben dan zij. 

In Almelo mochten we een inspiratiebijeen
komst verzorgen waarin we met elkaar nage
dacht hebben over de start van een jong eren 
vrijwilligersnetwerk in Almelo. Vanuit con
tacten met een potentiële pionier, zijn deze 
mensen warm gemaakt voor de bijeenkomst 
en het bij elkaar brengen van jongeren en 

mensen die hulp nodig hebben. We hebben 
met elkaar gekeken naar wat er al was in Al
melo aan hulp en jongeren initiatieven, en 
welke hulpvragen er zoal speelden die nog 
aangepakt dienen te worden.

Het verzorgen van een inspiratiebijeenkomst 
is altijd maatwerk waar bij TijdVoorActie kijkt 
naar wat aansluit bij de organisatie of groep 
mensen. 

Bij Sociale Gasten in Amersfoort staat een vrij-
williger ingeschreven die ruim 5 jaar met een 
depressie heeft geworsteld. Tegenwoordig 
gaat het een stuk beter en geniet hij er van 
om dingen te ondernemen en anderen te hel-
pen. Toen de vraag bij hem werd neergelegd 
of hij een oude man (85) wilde helpen met het 
in elkaar zetten van een bank ging hij dan ook  
enthousiast aan de slag. Samen storten ze zich 
op het bouwpakket van IKEA. Na wat ‘geklung el’ 
hebben ze het in de gaten en dan is de klus 
zo geklaard. Na wat passen en meten staat de 
bank uiteindelijk op zijn plek en meneer gaat 
gelijk lekker zitten: “Dit zit zó lekker, ik kom er 
niet meer vanaf!” roept hij grappend. Ook de 
vrijwilliger gaat met een tevreden gevoel naar 
huis: “Ik was blij dat het allemaal gelukt is. Het 
deed me heel goed om de lach op het gezicht 
van de man te zien toen hij zo languit op de 
bank zat.”
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5. Social media 
 
TijdVoorActie is actief op een aantal social 
media kanalen: Twitter (341 volgers), Face
book (920 volgers), Instagram (361 volgers) en 
Linked In (2003 volgers). De platformen worden 
voor verschillende doeleinden ge bruikt. Op 
Facebook en Instagram worden verhalen uit 
de verschillende lokale netwerken gedeeld. 
Op Twitter en LinkedIn wordt meer gedeeld 
over wat er binnen de organisatie gebeurd. 
Daarnaast is LinkedIn gebruikt om potentiele 
nieuwe pioniers te benaderen. We merken dat 
veel jongeren vooral het netwerk in hun eigen 
stad volgen. 

Henk (25) en Thijs (25) werden vorig jaar aan 
elkaar gekoppeld als maatjes. Henk groeide 
op in een instabiel gezin en heeft al jaren geen 
contact meer met zijn moeder. Hij rondde zijn 
VWO af, maar is daarna gaan werken en werd 
eenzaam. “Ik had amper contacten en vond 
het moeilijk om relaties met nieuwe mensen 

aan te gaan. Het heeft er zelfs in geresulteerd 
dat ik een paar weken als noodoplossing in 
een daklozenopvang heb moeten slapen. Mijn 
va der was in het buitenland en ik had niemand 
om bij terecht te kunnen.”

Thijs, student economie aan het Windesheim, 
wilde graag iets betekenen voor anderen en 
meldde zich aan bij Stichting Hart voor Zwolle. 
“Ik werd toen gekoppeld aan Henk en we had-
den meteen een klik vanwege gedeelde inter-
esses. Ik heb veel van hem geleerd, alleen al 
dat ik niet moet afgaan op mijn eerste oordeel 
over mensen, maar dat ik eerlijk en oprecht 
mensen moet durven leren kennen. Iemand is 
meer dan alleen zijn diploma of opleiding. Het 
contact met hem heeft me meer open-minded 
gemaakt.”
Henk lacht. “Dat geldt voor mij ook. Het is 
verrijkend om een inkijkje in elkaars leven te 
krijgen en ik ben een stuk minder onzeker ge-
worden om op mensen af te stappen. Dit komt 
mede door het contact met Thijs en daarnaast 
studeer ik nu ook Sociaal Werk aan het Deltion.” 
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6. Vooruitblik 2018
Voor het jaar 2018 zien we uit naar een ver
dere groei van het aantal jongeren dat zich 
vrijwillig inzet voor mensen met een beperkt 
netwerk. Dat willen we bereiken door enerzi
jds de groei van bestaande lokale jongeren 
vrijwilligersnetwerken. Dat betekent dat we 
investeren en zaaien in de pioniers en bestu
urders van de lokale netwerken. We doen dat 
op verschillende wijze: 

  Coaching en begeleiding 
 Groeiplaatsen voor pioniers 
 Jaarlijks pioniersweekend 
 Groeiplaatsen voor bestuurders 
 Ontwikkeling van een elektronische leerom 
 geving (ELO) 
 Trainingen, workshops en regelingen op het 
 gebied van opbouw lokale financiering 
 Summerschool 
 Ontwikkeling van de Maatschappelijke 
 Diensttijd 

Anderzijds willen we groei bereiken  door een  
toename van het aantal nieuwe lokale jong eren 
vrijwilligersnetwerken. We hebben als doel
stelling om in 35 plaatsen jongeren vrij willigers
netwerken in ontwikkeling te hebben eind 
2018. We doen dat o.a. op de volgende manier: 
 
 Netwerken binnen verschillende online 
 latformen waar jongeren actief zijn 
 Actieve inzet van storytelling richting 
  jongeren 
 Samenwerking met scholen, studenten 
 verenigingen, jongerenorganisaties en 
  kerken 
 Verzorgen en organiseren van inspiratieen 
 adviesbijeenkomsten, workshops en lezingen 
 Deelname aan verschillende landelijke  

 evenementen 
 Samenwerking met verschillende maatsch 
 appelijke organisaties 
 Deelname aan verschillende programma’s 
 zoals het programma Vrijwillig Dichtbij 

Groeiprogramma 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie neemt deel 
aan de 4e editie van het Oranje Fonds Groei
programma. Dit geeft TijdVoorActie de kans 
om nieuwe leerervaringen en inzichten op te 
doen. Het programma levert een bijdrage aan 
een verdieping van de groei die TijdVoorActie 
als doelstelling heeft. Samenwerking, op
bouw van lokale financiering, groeistrategie, 
persoonlijke groei, ondersteuning van lokale 
netwerken en de online communicatie stra te  gie 
zijn hierin belangrijke thema’s. TijdVoorActie 
heeft de kans om een aantal experi menten 
uit te voeren om het werk van lokale jongeren 
vrij willigersnetwerken verder te versterken. 

Onderwijs en vrijwilligerswerk 
Onderwijs biedt een belangrijke kans om je 
als mens te ontwikkelen. Het overbrengen van 
kennis en vaardigheden en het op jonge leeftijd 
opdoen van ervaring en praktijkgericht leren 
is van onschatbare waarde. In dit proces wordt 
de lokale samenleving gevormd. Deze visie 
wil TijdVoorActie in 2018 verder uitdragen 
en ontwikkelen. Dat doet zij in samenwerking 
met organisaties als Vereniging NOV, scholen, 
maatschappelijke organisaties, contacten in 
de politiek en de overheid. Het is belangrijk 
dat je als jongere ontdekt en leert wie je zelf 
bent, hoe je van betekenis kunt zijn en hoe je 
kan bijdragen aan je stad. TijdVoorActie vindt  
vrijwilligerswerk dat geïntegreerd is binnen 
het onderwijs van groot belang. Zo worden 
jong eren van jongs af aan gevormd. De potentie 
om vanuit je opleiding van jongs af aan in de 

samenleving bezig te zijn met het ontdekken 
van diverse doelgroepen, organi saties en de 
reflectie op jezelf is groot. Dat heeft impact 
op de korte en langere termijn, zowel in je 
directe (leef)omgeving als in een verzorging
shuis. Wat TijdVoorActie betreft vormt onder
wijs mét vrijwilligerswerk de basis voor een 
sociale samenleving. 

Maatschappelijke Diensttijd 
In 2018 gaat de Maatschappelijke Diensttijd 
van start. Dit geeft jongeren de kans om, voor 
een periode van maximaal 6 maanden, van 
betekenis te zijn in de maatschappij en per
soonlijk te ontwikkelen door leerervaringen 
op te doen. De Maatschappelijke Diensttijd 
komt vanuit de overheid en is in het regeer
akkoord opgenomen voor de periode 2018
2021 . De dienststijd heeft als uitgangspunt 
dat deze vrijwillig is en daarmee niet verplicht 
voor jongeren. Samen met maatschappelijke 
organisaties, gemeenten en provincies wordt 
deze Maatschappelijke Diensttijd opgezet. 
De ontwikkeling sluit goed aan bij de ontwik
kelingsbeweging van jongeren vrijwilligers
netwerken en geeft de kans aan nog meer 
jongeren om zich in te zetten voor de samen
leving. TijdVoorActie is in 2018 actief betrokken 
bij de ontwikkeling en uitvoering van de 
Maatschappelijke Diensttijd. 

De focus van Inspiratienetwerk TijdVoorActie 
zal in 2018 gericht zijn op de start en ontwikke
ling van nieuwe lokale jongeren vrijwilligers
netwerken. Ook het delen van leerervaringen 
en de opbouw van expertise rondom de 
doorontwikkeling van bestaande lokale jong
eren vrijwilligersnetwerken vinden we belang
rijk. We zien uit naar een verdere groei van 
het aantal jongeren vrijwilligersnetwerken in 
dorp en en steden in 2018.
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10 Financieel resultaat

2017

Inkomsten Werkelijk Kosten Werkelijk

Fondsen € 95.000 Personeel € 130.234

Lokale jongeren vrijwilligersnetwerken € 34.038 Communicatie €16.589

Partners € 1.500 Huisvesting € 685

Kerken € 400 Kantoorkosten € 5.870

Giften/donateurs € 1.481 Reiskosten € 3.389

Eigen bijdrage € 34.777 Inspiratiebijeenkomsten € 9.829

Vrijwilligersbudget € 600

Totaal inkomsten € 167.196 Totaal € 167.196

Eindresultaat € 0 
 

Mede mogelijk gemaakt door:

groeiprogramma



TijdVoorActie
INSPIRATIENETWERK


