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2018 was voor Inspiratienetwerk TijdVoorActie een oranje gekleurd jaar! We trapten af met een 
werkbezoek van koningin Màxima aan TijdVoorActie in Rotterdam bij Netwerk Nieuw Rotterdam, 
op 11 januari 2018. Hier bleef het niet bij, in maart bezocht het koningspaar het lokale jon-
geren vrijwilligersnetwerk Young Connection in Pijnacker-Nootdorp door als vrijwilligers mee 
te help en. Als klap op de vuurpijl mochten Netwerk Voor Jou (Veenendaal) en Hart voor Zwolle 
de koning ontmoeten bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje, van het Oranje Fonds.

En die kleur, oranje, die past ons wel. Zo ontdekten we, toen we bezig waren met onze visuele 
identiteit (een van de opdrachten van het Groeiprogramma) dat oranje staat voor: plezier, hu-
mor en optimisme. Maar ook: Creativiteit, enthousiasme en het iets in de wereld willen zetten. 
En tot slot: warmte, vrolijkheid en gezelligheid. Stuk voor stuk eigenschappen waar wij onszelf 
als beweging in herkennen. 

In het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om nieuwe netwerken in de wereld te zetten. 
Steeds meer mensen zetten zich in, verbonden door de missie. En de beweging blijft groeien. 
Op manieren die we kennen, maar ook op nieuwe en innovatieve manieren. 2018 was voor Tij-
dVoorActie ook het jaar van de Maatschappelijke Diensttijd, waarvoor we een compleet nieuw 
concept bedachten: de YourCube. 

Uiteindelijk draait de vrijwilligersbeweging TijdVoorActie om die jongeren, die van betekenis 
zijn voor de ander, de samenleving en voor zichzelf. Naast alle grote projecten en de mooie 
resultaten gaat het vooral om de kleine dingen. De ontmoetingen die dagelijks plaatsvinden 
en mensen die zich weer van waarde en betekenis weten. 

In dit jaarverslag laten nemen we u graag mee! 

Veel leesplezier toegewenst.

Eelke Dekens
Directeur/initiatiefnemer

Inleiding
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“Stad voor stad 
brengen we 
jongeren in actie 
voor de medemens”

Pionier Een enthousiaste jongere die in zijn/haar eigen stad een jongeren vrijwilligersnetwerk wil start-
en. Deze pionier leidt het netwerk. 

Bestuur Een jongeren vrijwilligersnetwerk is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Zij zijn de 
werkgever voor de pioniers. 

Jongeren Jongeren die zich via een jongeren vrijwilligersnetwerk inzetten. Zij zijn meestal tussen de 15-30 
jaar.

Kwetsbare mensen In dit plan gaat het een aantal keer over kwetsbare jongeren of kwetsbare mensen. Hiermee be-
doelen we mensen die niet zonder hulp mee kunnen draaien in de maatschappij.

Netwerk/initiatief Andere bewoording voor het jongeren vrijwilligersnetwerk. 

Inspiratienetwerk
TijdVoorActie De ‘moederorganisatie’ die zich bezig houdt met het ondersteunen van de lokale netwerken. 

Beweging TijdVoorActie Dit is het Inspiratienetwerk + alle lokale netwerken. Samen vormen zij een beweging die jongeren 
willen laten zien hoe ze van betekenis kunnen zijn voor een ander. 

Hulpontvangers Dit zijn de mensen die via een netwerk hulp ontvangen van een jongere. 

Begrippenlijst
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Achtergrond

Inspiratienetwerk TijdVoorActie is een landelijke jongerenbeweging. Het Inspiratienetwerk is in 
mei 2013 begonnen als initiatief vanuit Stichting TijdVoorActie. De stichting is ontstaan vanuit 
jongeren die zich in hun eigen omgeving vrijwillig inzetten voor kwetsbare mensen. In 2009 
ontstond ook het eerste jongeren vrijwilligersnetwerk: Netwerk Dien je Stad in Ede. Vanaf 2013 
leidt TijdVoorActie jonge pioniers op om in hun eigen stad een jongeren vrijwilligersnetwerk 
op te zetten.  

1 

Een 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 verbind-
ing met verschillende doelgroepen en 
generaties. 
 

Visie
en missie

Via lokale jongeren vrijwilligersnet-
werk  en worden jongeren enthousiast 
gemaakt om hulp en netwerk te bieden 
aan mensen die weinig of geen netwerk 
hebben. Iedereen kan meedoen en ge-

holpen worden. Het aantal jongeren  
vrijwilligersnetwerken die in ontwikkeling 
zijn blijft groeien. Inmiddels is er veel 
ervaring en kennis opgebouwd met het 
organiseren, ondersteunen en bieden 

 van lokale hulp door jongeren. Dit is 
nog maar het begin, wij dromen van jong-
eren vrijwilligersnetwerken door heel 
Nederland en streven er dan ook naar 
om in 2022 in 50 steden actief te zijn. 
 

De dromen van het werk van TijdVoorActie zijn als volgt geformuleerd: 

Visie

Wij faciliteren pioniers om een jong-
eren vrijwilligersnetwerk te starten. 
Dat doen we door ze te inspireren en te 
coachen zodat zij jongeren kunnen mo-
tiveren om goed te doen. Jongeren gaan 
zich inzetten voor kwetsbare mensen in 
hun omgeving.
 

Jongeren van waarde en betekenis laten 
zijn door bij te dragen aan een samen-
leving waarin mensen naar elkaar om 
zien. 

Missie Doel

Dit doel is onderverdeeld in een aantal subdoelen: 

 jongeren zetten zich vrijwillig in voor hun medemens
  jongeren leren op jonge leeftijd wat het betekent zich voor (kwetsbare) 

mensen in te zetten
 jongeren inspireren tot het helpen van anderen
 jongeren ontmoeten doelgroepen (die ze anders niet tegenkomen) 

Bron:
De inspiratiebron voor het werk van  
TijdVoorActie is Jezus Christus. Hij 
kwam op aarde om andere mensen te 
dienen en liet op inspirerende wijze 
zien hoe je van betekenis kunt zijn voor 
je medemens.  
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Anne (27) is in het dagelijks leven wijkverpleegkundige en 
daarnaast vrijwilliger bij Netwerk Gewoon Samen. Eens in de 
twee weken gaat ze op bezoek bij een dame van in de 90. “Ze 
woont in een verzorgingstehuis, maar heeft geen familie of 
kennissen. Daarbij komt dat ze zo goed als blind is, dus ik help 
haar met de kleine dingetjes: een knoop aanzetten, even wat 
opruimen of een boodschap.” 

De dame geniet erg van de bezoekjes van Anne: “Het eerste 
kwartier geef ik haar de ruimte om even bij te praten en drink
en we een kopje thee. Daarna doe ik wat kleine klusjes of gaan 
we even lekker naar buiten. Pas gingen we samen winkelen. 
Het lastige is dat zij zelf bijna niks meer ziet, dus ik was haar 
spiegel. Dat levert mooie situaties op. Daarnaast zit me
vrouw in een rolstoel, wat het niet makkelijk maakt. Maar de 
verkoopster hielp goed mee en uiteindelijk hebben we twee 
mooie rokken en een blouse gekocht!” 

Het liefst geeft de dame Anne van alles mee als dank, maar 
dat wil Anne niet. Voor haar is het bezoekje een moment van 
rust: gewoon iemand helpen zonder doelen te behalen of rap
portages schrijven. Hoewel, vertelt ze: “laatst gaf ze me een 
kaarshouder mee. In eerste instantie vond ik hem helemaal 
niet zo mooi, maar de liefde waarmee ze het gaf… ik moest het 
gewoon accepteren!” Nu pronkt de houder op tafel bij Anne 
thuis en gecombineerd met de andere spulletjes staat het heel 
leuk! 

Door haar werk in de verpleging snapt Anne goed waar de 
dame allemaal last van heeft. “Ik weet ook hoe druk het per
soneel van het verpleeghuis is, dus ik probeer hen een beetje 
te ontzien en te helpen met dingen waar ze anders een ver
pleegster voor zou bellen.” Ook heeft Anne ontdekt dat de 
dame en zijzelf best op elkaar lijken: “We houden allebei van 
organiseren en opruimen, maar door haar ouderdom lukt 

opruimen niet echt meer. Ze heeft een grote kast waar alles 
door elkaar lag. Dus nu heb ik een systeem gemaakt met 
mandjes met etiketten en alles opnieuw ingericht. Dan ben 
ik bezig en zit zij op het bed aanwijzingen te geven. Ik vind 
dat helemaal fantastisch… en zij ook!” 

Zo probeert Anne het leven van de oude dame nét wat leuker 
te maken: “mijn uitdaging is dat ik haar iedere keer als ik er 
ben een keer aan het lachen maak. Pas vroeg ik haar wat 
ze nou echt lekker vindt. Dan neem ik dat voor haar mee, 
kaas van de kaasboer of een visje van de markt. Door zo iets 
kleins te doen kan je echt iets betekenen voor iemand, dat 
vind ik wel heel mooi. Als je zo’n tijd met iemand optrekt 
bouw je toch wel wat op en ga je wel van zo’n vrouw houden. 
Iemand zo makkelijk blij kunnen maken, dat is echt leuk!”

“Iemand zo makkelijk blij kunnen 
maken, dat is echt leuk!”
Anne, vrijwilliger bij Netwerk Gewoon Samen (Zeist)
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Jongeren
vrijwilligersnetwerken

Een jongeren vrijwilligersnetwerk is een zelfstandige stichting, opgezet door lokale pioniers. 
Een netwerk biedt lokale jongeren dagelijks de mogelijkheid om zich in te zetten voor (kwets-
bare) mensen in hun eigen stad. Dit kan individueel, samen met anderen of als groep. Projecten 
die worden gedaan zijn eenmalig, tijdelijk of structureel. 

De pioniers zijn continu bezig om jongeren enthousiast te maken om zich in te zetten voor een 
ander. Daarnaast benaderen zij (maatschappelijke) organisaties en halen ze hulpvragen op. 
Vrijwilliger en hulpontvanger worden zo goed mogelijk gematcht zodat het voor beiden een 
prettige ontmoeting en ervaring is. TijdVoorActie ondersteunt de pioniers hierin door te inspi-
reren, coachen en begeleiden en faciliteren.  

Inspireren
Het runnen van een jongeren vrijwilligersnetwerk vraagt veel 
van de pioniers. Om het werk in het juiste perspectief te blij ven 
zien, inspireert TijdVoorActie de pioniers op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld door het organiseren van een pio-
niersweekend en informele ontmoetingen. Hier spreken de  
pioniers uit de verschillende steden elkaar, wisselen 
ervaring en uit en krijgen training en scholing. TijdVoorActie 
stuurt de pioniers regelmatig nieuwsbrieven met inspire-
rende verhalen uit het land.

Coachen en begeleiden
Vanaf het moment dat een potentiële pionier zich aan-
meldt bij TijdVoorActie wordt een coachingstraject met de 
kandidaat pionier opgestart. Allereerst om te onderzoeken 
of het opzetten van en leiding geven aan een jon-
geren vrij willigersnetwerk aansluit bij de kandidaat 
pionier. Hierbij wordt onder andere gekeken naar ie-
mands kwaliteiten, kernwaarden, drijfveren en 
dromen. Vervolgens wordt de pionier begeleid en ge-
coacht richting het eerste projectjaar. In deze fase  
faciliteren we de pionier(s) en denken we mee in het vin-
den van een medepionier en stichtingsbestuur. Daarna 
wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling, continue ring en 
bestendiging van het initiatief in de eigen stad. 

In Wageningen zijn Heleen en haar collega Suzanne ruim een 
jaar bezig met het opzetten van een jongeren vrijwilligers
netwerk. “TijdVoorActie heeft ons echt wel geïnspireerd om 
een netwerk te gaan starten” vertelt Heleen. 

“Het begon met wat via via contact en na wat eerste 
gesprekken met Eelke en Johanna zijn we er voor gegaan. 
Het was heel prettig dat we gelijk in een groeiplaats 
kwamen, met andere pioniers. Ook de starterskit heeft 
echt handvatten gegeven: waar en hoe beginnen we nu. 
Ook de coachingsgesprekken gaven steeds weer nieuwe  
inzichten. Dat was heel prettig.”

Pionieren is echt een uitdaging, dat hebben Suzanne en 
Heleen ook ervaren. “Hoe zet je bijvoorbeeld je project 
op de kaart, hoe ga je goed om met andere organisaties  
en hoe bereik je jongeren. Dat zijn dingen waar we tegen 
aan liepen. Gelukkig kennen ze bij TijdVoorActie veel voor
beelden van hoe andere netwerken dat hebben aangepakt 
en die ervaringen van anderen hebben ons wel weer verder 
geholpen.” 

“Hoewel we allemaal in andere steden werken en we 
elkaar als pioniers niet zo vaak zien, is het toch al
tijd heel inspirerend om elkaar te ontmoeten. Daar
om genieten we erg van het Pioniersweekend en de 
zomerborrel. Het is belangrijk dat je anderen blijft 
ontmoeten, het maakt niet uit in welke fase je zit, je kan al
tijd van elkaar leren!” 

Heleen, pionier Change Makers Wageningen



7

Johanna is een van de coaches van Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Ze begeleidt de 
pioniers in de opstartfase van een jongeren vrijwilligersnetwerk. 

“Het eerste wat we doen is kijken of iemands droom en passie aansluit bij wat Tijd
VoorActie te bieden heeft. Ook kijk en we of de verschillende taken van een pionier 
passen bij de kwaliteiten van de persoon. Het is niet niks om te beslissen om een 
netwerk te starten. Daar gaat soms best een periode overheen en daar zijn soms ook 
meerdere gesprekken voor nodig. Maar uiteindelijk is de pionier net zo belang rijk 
als de jongeren en de mensen in een kwetsbare situatie die geholpen gaan worden.”

“Ik vind het gaaf dat er zoveel mensen zijn die in hun stad zo’n netwerk willen 
opzetten om jongeren en mensen in een kwetsbare situatie te helpen” vertelt Johan
na. “Dat zijn twee dingen waar ik hart voor heb. Ik vind het mooi om samen met de 
pionier te kijken; waar loop je tegen aan en wat heb je daarin nodig. Om hen in hun 
ontwikkeling verder te helpen, als pionier én als mens.”

Wanneer iemand beslist om te gaan pionieren wordt gezocht naar een medepionier. 
“Aan de hand van de persoonlijkheid van de één, gaan we opzoek naar de ander. We 
vind en het belangrijk dat ze goed kunnen samenwerken en elkaar feedback kunnen 
geven. Daarnaast starten we met het regelen van een aantal praktische zaken: Hoe 
bereik je jongeren? Hoe vind je geschikte bestuursleden? Hoe zorg je voor financiële 
opbouw van je stichting? De pioniers komen in een groeiplaats, met pioniers uit andere 
steden en zo krijgt het jongeren vrijwilligersnetwerk steeds meer vorm.”

Leerlijn
Om de pioniers zo goed mogelijk te 
coachen en te begeleiden in hun werk 
heeft TijdVoorActie een leerlijn ontwik-
keld, bestaande uit de volgende drie 
hoofdonderdelen:

Coaching en werkbegeleiding aan een 
lokaal pioniersteam
Een keer per twee maanden ontvangt 
een lokaal pioniersteam coaching vanuit 
TijdVoorActie. De onderlinge samen-
werking en teamcultuur, samenwerking 
met het bestuur, persoonlijke ontwik-
keling, de projectdoelen en -resultaten, 
financiële doelen en -resultaten, lokaal 
samenwerken en de ontwikkeling van 
het jongeren vrijwilligersnetwerk staan 
hierin centraal. De coaching wordt per 
fase door een vaste coach geboden, 
aangevuld met vrijwillige ondersteuning 
vanuit (lokale) ondernemers. Naast 
de geplande coaching kunnen de pio-
niers wanneer nodig een beroep op hun 
coach doen.

Groeiplaats
Een keer per twee maanden houdt  
TijdVoorActie een Groeiplaatsbijeen-
komst waarin 4 jongeren vrijwilligers-
netwerken participeren die in een 
vergelijkbare projectfase zitten. Dit zijn 
vaste groepen die jarenlang met elkaar 
optrekken. Tijdens de bijeenkomsten  
staat collegiale ontmoeting en consul-
tatie, persoonlijke– en teamontwikkeling, 
en het bieden van praktische handvat-
ten en advies centraal.

Training en ontwikkeling
Er worden losse en meerdaagse training-
en aan de pioniers aangeboden. De 
trainingen dragen zowel bij aan de per-
soonlijke ontwikkeling van de pioniers 
als aan de ontwikkeling van het jongeren 
vrijwilligersnetwerk. Daarnaast facili-
teert TijdVoorActie dagen waarop er 
met elkaar jaarplannen, jaarverslagen 
en fondsaanvragen worden geschreven.  

1

2

3

Summer School
In 2018 werd voor de eerste keer een Summer School georganiseerd. Pio niers 
kregen 4 dagen onderwijs en training op locatie. De onderwerpen liepen  
uit een van (particuliere) fondsenwerving, visuele communicatie, samenwerking 
met het bestuur en persoonlijk leiderschap. Uit de evaluatie blijkt dat de  
pioniers de Summer School als erg waardevol en leerzaam hebben ervaren. In 
2019 zal waarschijnlijk weer een Summer School georganiseerd worden.  

‘Ik vind het gaaf 
dat zoveel mensen 
een netwerk willen 
opzetten!’ 
 Johanna, coach bij TijdVoorActie
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Aantal ingezette vrijwilligers: 7.327
Aantal gemaakt vrijwilligersuren: 58.800
Aantal hulpontvangers: 7.584
Aantal projecten: 2.252
Aantal hulpactiviteiten: 15.748
Aantal bereikte jongeren: 43.159
Aantal jongeren vrijwilligersnetwerken 
(in ontwikkeling): 29

In verschillende steden en dorpen zijn nieuwe contacten gelegd 
voor de verdere groei van het aantal jongeren vrijwilligers
netwerken in 2019. 

“Als je iets van je eigen welzijn deelt, 
word je daar gewoon gelukkig van…”
Jorian, vrijwilliger bij Netwerk Dien je Stad (Ede)

Jorian knapt regelmatig tuin
tjes op voor mensen die dat 
zelf niet meer kunnen. Hij ver
telt: “Zelf kunnen ze het niet 
meer, vanwege klachten of 
ouderdom en ze hebben ook 
niet echt een netwerk die hen 
kan helpen. Het is een kleine 
moeite om zulke mensen 
even te helpen. Ze vinden het 
vooral fijn als je nog even een 
babbeltje maakt. Die verhalen worden al snel lang en diep, 
ik merk dat sommige mensen al een poosje hun verhaal niet 
kwijt konden. Eigenlijk luister ik alleen maar en maak ik af en 
toe een grapje, dat vinden ze helemaal mooi!”  

Tijdens zijn opleiding Social Work kwam Jorian voor het 
eerst in aanraking met Netwerk Dien je Stad. Met een aantal 
klasgenoten heeft hij een voetbaltoernooi georganiseerd voor 
jongens uit een vluchtsituatie. “Ik had zoiets nog nooit gedaan, 
maar vond het heel gaaf om op een laagdrempelige manier in 

contact te komen met vluchtelingen. Aan het begin was het wat 
onwennig, maar door samen een spel te spelen kan je makkelijk 
verbinding leggen. Zij, maar wij ook, vonden het heel leuk  
en dan kom je er achter dat je eigenlijk heel veel gemeen hebt.” 

Later klopt Jorian nog eens bij Netwerk Dien je Stad aan, als 
hij met een groepje van zijn studentenvereniging een avond 
praktisch aan de slag wil. Hier start zijn carrière  als tuinman 
bij Netwerk Dien je Stad. Behalve groene vingers levert het 
hem vooral een goed gevoel op: “Als je iets van je welzijn deelt 
met een ander, word je daar uiteindelijk zelf ook gelukkiger 
van. Het is gewoon mooi om mensen te helpen, want daar 
heeft niet alleen de ander iets aan, maar jijzelf ook.”

Toch ziet Jorian dat veel van zijn leeftijdsgenoten vooral met 
zichzelf bezig zijn. “Als je studeert, bestaat je netwerk vooral 
uit medestudenten, met wie je lekker kan chillen en borrel
en. Ik vind het tof dat ik via Netwerk Dien je Stad ook andere 
doelgroepen tegenkom, die ik anders niet zo snel zou zien. Ik 
ben daar enthousiast over, en ik denk door dat verhaal te ver
tellen, ik anderen ook kan aansporen! 

Resultaten 20183 
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Maatschappelijke Diensttijd

In mei 2018 heeft Inspiratienetwerk Tijd-
VoorActie namens acht lokale netwerken een 
subsidieaanvraag voor de Maatschappelijke 
Diensttijd ingediend. Met het project YourCube 
heeft TijdVoorActie een proeftuin ontwikkeld 
waar jongeren zich voor langere tijd vrijwillig 
kunnen inzetten. Ook is er veel ruimte en aan-
dacht voor jongeren in een kwetsbare situatie, 
die meer begeleiding nodig hebben. Het doel 
van de proeftuinen is dat het ministerie van 
VWS kan testen wat een geschikte vorm voor 
de Maatschappelijke Diensttijd is. Het project 
duurt anderhalf jaar en daarna wordt de balans 

Vrijwillig Dichtbij en Samen Ouder Worden
In 2018 is het programma Vrijwillig Dichtbij, van het minis-
terie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en vereni-
ging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) af-
gerond. We kijken terug op een leerzame periode waarin 
veel nieuwe contacten en samenwerkingen, onder andere 
met vrijwilligers centrales, tot stand zijn gekomen. Eind 2018 
kwam de goedkeuring op een nieuw programma van vereni-
ging NOV, samen met het ministerie van VWS: Samen Ouder 
Worden. Hierin zal speciale aandacht komen voor de rol die 
jongeren in het probleem rondom eenzaamheid bij ouderen 
kunnen spelen. Inspiratienetwerk TijdVoorActie zal hier een 
adviserende rol in spelen. 

Groeiprogramma Oranje Fonds
Vanuit het Groeiprogramma van het Oranje Fonds, waar  
TijdVoorActie nu in de derde module zit, is een aantal experi-
menten uitgevoerd. De eerste is fulltime pionieren. In Rotter-
dam en Amersfoort hebben de netwerken een uitbreiding van 
uren gekregen en hier wordt gekeken wat er gebeurd wan-
neer pioniers meer uren in het netwerk kunnen investeren. 
Heeft dit invloed op de opbouw van de financiering, kunnen 
meer partners worden betrokken en worden meer jongeren 
bereikt. Het andere experiment was een Summer School. In 
de eerste week van juli verbleven de pioniers een week op 
een locatie waar ze onderwijs en trainingen ontvingen. 

ImpactAcademie
In september 2018 is Inspiratienetwerk TijdVoorActie gestart 
als deelnemer van de ImpactAcademie. Een initiatief van de 
Erasmus Universiteit en SodaProducties. Samen met een select 
groepje andere sociale initiatieven wordt gewerkt aan de ver-
duurzaming van het initiatief, met speciale aandacht voor het 
meten en vergroten van de sociale impact die wordt gemaakt. 
 

opgemaakt. In de acht steden is een extra 
projectcoördinator aan de slag gegaan om de 
YourCube vorm te geven. Deze worden aan-
gestuurd door een landelijke projectleider 
die in dienst is bij TijdVoorActie. 

De proeftuin YourCube wordt naast de acht  
lokale jongeren vrijwilligersnetwerken ook uit-
gevoerd op de middelbare school Guido in Arn-
hem. Een projectleider, in dienst bij stichting 
TijdVoorActie is hier als ‘MDT-pionier’ bezig 
om de leerlingen in te zetten. Daarnaast is 
deze projectleider bezig met het ontwikkelen 
van een strategie om meer scholen te betrek-
ken bij het werk van TijdVoorActie. 

Ontwikkeling4 
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Pioniers komen binnen met een droom, starten een netwerk, komen in dienst van een lokale stichting en worden vervolgens 
gecoacht door Maries. Hij coacht de lopende netwerken vanuit TijdVoorActie. 

“Ik probeer enerzijds heel erg aan te sluiten op de behoefte die er ligt bij de pioniers. Dit kan een acute behoefte zijn, of iets wat 
er al een poosje ligt maar waar ze nog niet echt mee bezig zijn. Daarnaast is er ook wel een leerlijn die ik vasthou om er voor te 
zorgen dat ze uiteindelijk toewerken naar een duurzaam initiatief. Dat is wel het doel: hoe ga je een netwerk ontwikkelen die 
over vijf jaar nog steeds bestaat en waar het financieel een gezonde situatie is, waar de mensen het naar hun zin hebben en het 
bestuur goed functioneert.”

Maries heeft veel van zijn kennis opgedaan in Ede, waar hij leiding geeft aan het team van Netwerk Dien je Stad. “Ik herken veel 
van wat de pioniers meemaken. Fases waar sommige pioniers nu ook doorheen kruipen. De pijn die zij nu ervaren heb ik ook 
gekend. Maar dat maakt ook wel dat ik kan zeggen; stilzitten heeft geen zin.” 

Naast persoonlijke coaching is Maries ook betrokken bij de groeiplaatsen. Hier worden allerlei onderwerpen behandeld. “Som
mige dingen weet ik zelf veel van, uit de ervaring die ik heb opgedaan. Maar soms zijn er pioniers of bestuursleden die ergens 
veel van weten, die komen daar dan wat over vertellen. Dat is leuk, want daar leer ik zelf heel veel van, en dat kan ik ook weer 
doorgeven in de andere groeiplaatsen.”

“Ik zie veel ontwikkeling bij pioniers, dat vind ik mooi. Steeds meer pioniers groeien echt in leiderschap en die gaan ook mensen 
om zich heen verzamelen in hun stad zelf. Maar uitgeleerd zijn we nooit, de samenleving blijft veranderen dus daar zullen we op 
blijven anticiperen.”

Financiële verduurzaming   
Binnen het financieel verduurzamen van de beweging worden, 
zowel landelijk als lokaal stappen gezet. Vanuit de contacten 
van TijdVoorActie kunnen de lokale stichtingen hier nu ook 
een fonds voor aanvragen. Dat heeft er in geresulteerd dat de 
netwerken hier meer tijd en ruimte voor hebben. 

Professionalisering
Met de beoogde groei, is TijdVoorActie bezig met het profes-

sionaliseren van een aantal interne processen. Zo wordt ge-
werkt aan impact- en resultaatmeting. Er is gewerkt aan een 
nieuwe website, welke begin 2019 online komt en TijdVoorActie 
 is bezig met het oprichten van expertise groepen op de ge-
bieden van communicatie, HR, financieel en ICT. In deze zoge-
naamde ‘boards’ zullen partners met kennis van zaken plaats 
nemen en tweemaal per jaar op strategisch niveau meedenken 
met de ontwikkelingen van TijdVoorActie. 

“Ik zie veel ontwikkeling 
bij pioniers, dat vind 
ik echt mooi!” 
Maries, coach bij TijdVoorActie
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2018 was een leerzaam jaar. Op veel gebieden zijn ontwikkelingen doorgemaakt waar leererva-
ringen uitgetrokken kunnen worden. Allereerst op het gebied van de financiële verduurzaming 
van de lokale netwerken. Er is een samenwerking aangegaan met fondsen die specifiek bijdra-
gen om te werken aan de financiële verduurzaming van het netwerk. Daarnaast is gebleken 
dat een lange adem nodig is wat betreft financiële steun vanuit de gemeente en steun van 
raadsfracties. Wanneer dit uiteindelijk dan toch lukt, levert dit een mooie bewijslast richting 
de andere lokale netwerken. 

Binnen het Oranje Fonds Groeiprogramma en de Impact Acad-
emie is er veel aandacht voor het meten van de (sociale) im-
pact. In 2018 zijn hier grote stappen in gemaakt en in 2019 
wordt dit verder uitgerold en geïmplementeerd.

In 2018 is geleken dat er onder de pioniers behoefte is aan 
ondersteuning op het gebied van HR en vitaal werken. Mede 
door een aantal pioniers dat aangaf te willen stoppen of met 
een burn out thuis kwam te zitten. Op basis van deze signalen 
is er voor gekozen dat het thema van het Pioniersweekend 
van april 2019 ‘vitaliteit’ is. 

De groeistrategie van TijdVoorActie vraagt een professio-
naliseringsslag. Om de strategie en ontwikkeling verder te 

helpen is gebleken dat de hulp van externen vaak erg zin-
vol is. Daarom is ervoor gekozen om een aantal zogenoemde 
‘boards’ op te richten. Werkgroepen waarin professionals en 
experts op een bepaald gebied, mee willen denken met de 
ontwikkeling van TijdVoorActie. Begin 2019 zal een HR-, com-
municatie-, financieel- en ICTboard starten. 

Vanuit het project YourCube, de proeftuin van de maatschap-
pelijke diensttijd, wordt samengewerkt met Deedmob met de in-
tentie om te kijken of deze samenwerking kan worden uitgebreid 
naar de reguliere netwerken. Daarnaast wordt geëxperimen-
teerd met de inzet van jongeren in een kwetsbare situatie als 
vrijwilliger. Het project YourCube loopt nog tot eind 2019, dan 
zullen daarna de leerervaringen worden geïmplementeerd. 

Leerervaringen5 
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Uitbreiding jongeren vrijwilligersnetwerken
Sinds de start van het eerste jongeren vrij-
willigersnetwerk in 2009, is de beweging 
flink gegroeid. Ondertussen zijn er in steden 
door heel Nederland netwerken actief of in 
ontwikkeling. De ambitie is om in 2022 op 
50 plekken actief te zijn. De ambitie is om in 
2022 op 50 plekken actief te zijn.
 
In het vorige hoofdstuk is besproken wat In-
spiratienetwerk TijdVoorActie nu doet voor 
de jongeren vrijwilligerswerken. Naast deze 
ondersteuning is TijdVoorActie ook actief 

Organisatieontwikkeling 
In juni zijn de medewerkers van Inspi-
ratienetwerk TijdVoorActie 4 dagen 
op teambuilding geweest. Hier is veel 
nagedacht over de toekomstvisie van 
het Inspiratienetwerk en de taken en 
werkzaamheden waar we ons mee 
bezig houden. Deze lijn is de rest van 
het jaar vastgehouden. Onder leiding 
van Gopublic is er een strategiesessie 
gehouden om met elkaar na te denken 
over de kernwaarden en doel(groepen). 
Vanuit het Groeiprogramma van het 
Oranje Fonds en de Impact Academie 
worden verschillende handvatten ge-
boden om verder te ontwikkelen. 

Sociale impact 
In 2018 is veel aandacht besteed aan het 
meten en zichtbaar maken van de so-
ciale impact die wordt gemaakt. Binnen 
verschillende programma’s, het Groei-
programma en de ImpactAcademie. 
Binnen deze programma’s wordt veel 
gewerkt met de Theory of Change. Een 
manier om in kaart te brengen wat het 
effect is van bepaalde stappen. In 2018 
is TijdVoorActie bezig geweest met het 
invullen van dit model en het kritisch 
kijken naar de werkzaamheden. Mede 
hierdoor is bijvoorbeeld besloten om 
te stoppen met de inspiratiereizen, om-
dat deze onvoldoende aansloten bij de 
groeistrategie. 

Storytelling
We blijven zien dat verhalen mensen 
raken. Een mooi voorbeeld is een 
verhaal uit Zwolle wat eind 2018 ver-
scheen. Dit verhaal, over Boaz (23) die 
op de begrafenis van zijn maatje een 
brief voorlas, raakte veel mensen en 
haalde zelfs de krant! Naast het verhaal 
van Boaz zijn nog veel andere verhalen 
verteld én opgeschreven. Een aantal 
ook in dit jaarverslag. Ook bij lokale 
netwerken proberen we te stimuleren 
dat verhalen worden opgeschreven. 
Binnen YourCube, het maatschappe-
lijke diensttijd project zal storytelling, 
echt de ervaringsverhalen, ook één van 
de manieren zijn om meer jongeren te 
werven. 

in het werven van nieuwe pioniers. Nieuwe 
pioniers komen via allerlei kanalen binnen, 
uit het netwerk van medewerkers, via een 
stageplaats of nadat ze zelf vrijwilligerswerk 
hebben gedaan. Wanneer een potentiële pio-
nier aangeeft geïnteresseerd te zijn start een 
voortraject. Hier wordt samen gekeken naar 
de competenties en waar nodig wordt de 
potentiële pionier hierin opgeleid. Zo wordt 
toewerkt naar de start van het netwerk. In de 
komende jaren zullen in ruim 20 nieuwe st-
eden pioniers worden geworven en opgeleid 
om een netwerk te starten. 

Vooruitblik
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De aantallen

Wanneer de doelstellingen worden 
behaald, zullen jaarlijks zo’n 25.000 
jongeren zich inzetten voor ongeveer 
30.000 hulpontvangers. Met ons ge-
dachtengoed worden ongeveer 100.000 
jongeren bereikt (via evenementen, 
social media, of andere uitingen) Dit 

“Eén ding is wel duidelijk: zonder TijdVoorActie was Hart voor Zwolle er niet geweest. Het begon voor ons vanuit een van de in
spiratiereizen. Toen zijn we daarna in Zwolle gaan kijken hoe we dat lokaal konden vormgeven. Hier heeft TijdVoorActie ons in de 
opstartfase bij geholpen. Bijvoorbeeld met het schrijven van projectplannen en fondsaanvragen. De fondsenwereld is een groot 
oerwoud, dan is het fijn als iemand de weg wijst. We kunnen altijd bellen en TijdVoorActie is altijd bereid om mee te denken.”

Ondertussen is Hart voor Zwolle uitgegroeid tot een duurzaam en stabiel netwerk, niet meer weg te denken uit Zwolle. De onder
steuning vanuit het landelijke Inspiratienetwerk is daarmee door de jaren heen anders geworden. 

“Het blijft wel zoeken naar een goede balans” vindt Egbert Jan. “We vinden het belangrijk om lokaal samen te werken, maar zijn 
ook trots om onderdeel te zijn van een landelijke beweging. Hoewel dat soms ook wat aftasten is. Wij zijn een van de netwerken 
die al wat verder zijn en niet meer in de opstartfase zitten. We willen zelf graag verder ontwikkelen en trekken daarin het liefst 
ons eigen plan. Het is goed dat TijdVoorActie ons dan soms even die spiegel voor houdt, dat we ook veel te geven hebben en dat 
de netwerken die minder ver zijn, veel van ons kunnen leren. 

Maar we hebben ook wel ervaren, hoe ver je ook bent, je blijft altijd tegen dingen aanlopen. Zo hadden we recent nog een inge
wikkelde casus. Daarin heeft TijdVoorActie constructief met ons meegedacht. Dus het heeft zeker waarde om onderdeel te zijn 
van een groter geheel.”
 

Egbert Jan, pionier Hart voor Zwolle

Jaar Netwerken Inzet 
jongeren

Hulp-
ontvangers

Bereik 
jongeren

2019 35 10.000 12.000 30.000

2020 40 15.000 18.000 50.000

2021 45 20.000 24.000 75.000

draagt lokaal bij aan een sterke veran-
dering in het vrijwilligerslandschap; 
een verjonging onder de vrijwilligers en 

een nieuwe manier van samenwerken. 
De doelstellingen gespecificeerd per 
jaar:
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Om de opschalingsdoelen te behalen, het netwerk te verbreden en samen te werken, neemt 
Tijd VoorActie deel aan een aantal programma’s. De samenwerkingen dragen bij aan een ver dere 
professionalisering van de organisatie. Hieronder worden deze samenwerkingen toegelicht.  

Deelnemer LOVZ 
Het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg 
(LOVZ) bestaat uit zo’n 16 landelijke vrijwilligersorganisaties 
in zorg en welzijn. TijdVoorActie vertegenwoordigt hier de 
jongeren in het vrijwilligerswerk. Vanuit dit overleg worden 
samenwerkingen gestimuleerd. 

Samenwerkingsprogramma’s ministerie 
van VWS en Vereniging NOV
Van 2015 tot 2018 was TijdVoorActie deelnemer aan het pro-
gramma Vrijwillig Dichtbij van het ministerie  van VWS en 
Vereniging NOV. Dit programma heeft als doel lokaal samen-
werken te stimuleren. Momenteel wordt een vervolg op 
Vrijwillig Dichtbij gerealiseerd: Samen Ouder Worden. Tijd-
VoorActie zal hierin een adviserende rol vervullen vanuit de 
expertise op het ge bied van jongeren en vrijwilligerswerk. 

Oranje Fonds Groeiprogramma
TijdVoorActie neemt deel aan de vierde editie van het Groei-
programma, in de periode 2017 t/m 2021. Binnen het programma 
wordt aandacht besteed aan het verduurzamen van de jong-
eren vrijwilligersnetwerken en wordt nagedacht over een 
groeistrategie. 

ImpactAcademie 
Vanaf september 2018 maakt Inspiratienetwerk TijdVoorActie 
deel uit van een selecte groep sociale initiatieven die mee-
doen aan de pilot van de ‘ImpactAcademie’. Dit is een  
deskundigheidstraject dat wordt aangeboden vanuit So-
daProducties (bureau voor sociale innovaties) en de Erasmus 
Universiteit. De deelnemende initiatieven worden hierbij be-
geleid om maximale impact te realiseren en zichtbaar maken. 

Samenwerkingen
Naast deze programma’s werken we op landelijk niveau 
samen met een aantal andere (maatschappelijke-, en vrij-
willigers) organisaties. Met Gopublic wordt een fondsen-
wervingsstrategie ontwikkeld. Binnen het Maatschappelijke 
Diensttijd project wordt met Europass samengewerkt om 
officiële certificaten aan vrijwilligers uit te reiken. Met Deed-
mob wordt samengewerkt aan het integreren van het regi-
stratiesysteem en impact metingen. Ook wordt gekeken of 
met Deedmob strategisch kan worden samengewerkt, breder 
dan de Maatschappelijke Diensttijd. 

Samenwerkingspartners7 
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Financieel resultaat 2018

Inkomsten
Fondsen  € 72.000

Lokale netwerken  € 41.000

Partners  € 53.000

Bedrijven/giften/donaties  € 11.705

Kerken/deelnemer bijdrage  € 4177

Eigen investering  € 13.500

Totaal inkomsten  € 195.382

Resultaat  € 125

Kosten
Personeel  € 162.603

Communicatie  € 10.191

Huisvesting  € 1.947

Kantoorkosten  € 139

Reiskosten  € 4.676

Inspiratiekosten  € 6.260

Overig  € 1.462

Summer School  € 7.979

Totaal kosten  € 195.257

8 


