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Voor u ligt het projectplan waarin de plannen van Inspiratienetwerk TijdVoorActie voor 2020 
zijn be schreven. De plannen zijn ambitieus, maar zijn vol vertrouwen. We hebben zin in alles 
wat komen gaat in dit jaar. Bij het schrijven van dit plan kwamen veel verhalen uit de praktijk 
langs. Verhalen die zo mooi illustreren waarom we dit werk doen en wat het effect is. 

Afgelopen jaar bestond TijdVoorActie 15 jaar. Ter ere hiervan brachten we een magazine uit 
met verhalen uit het hele land. Eén van de duo’s die we spraken waren Josine (18) en mevrouw 
Suermondt (83). Iedere week drinken ze samen thee en helpt Josine mevrouw Suermondt met 
kleine klusjes in huis. En in de loop van de tijd is een bijzondere band ontstaan tussen deze 
twee mensen. Sinds september studeert Josine in een andere stad. Het officiele contact is dus 
opgehoud en, maar af en toe gaat ze nog langs voor de gezelligheid. 

Wij vinden het geweldig dat een jongeren vrijwilligersnetwerk in dit verhaal een rol mocht 
spelen door Josine en mevrouw Suermondt aan elkaar voor te stellen. En zij zijn geen uitzon
dering! Door een kleine inzet, vaak maar een uurtje in de week, maken jongeren een groot 
verschil in het leven van een ander! Van stad naar stad brengen we jongeren in actie voor de 
medemens. 

In dit projectplan lichten we toe wie wij zijn en waar we van dromen, maar ook welke pro
blemen we zien, welke oplossing we daarvoor hebben bedacht, hoe dat precies werkt en wat 
daarvoor nodig is. 

Veel leesplezier toegewenst!

Team TijdVoorActie

Inleiding



3

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

Pionier Een gedreven, ondernemende jongere die in zijn/haar eigen stad een jongeren vrijwilligers
netwerk wil starten. 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 1530 
jaar.

Kwetsbare mensen In dit plan gaat het een aantal keer over kwetsbare jongeren of kwetsbare mensen. Hiermee 
bedoelen 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. 

Vrijwilliger Dit zijn jongeren die zich via een jongeren vrijwilligersnetwerk inzetten. 

Begrippenlijst
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foto: Hart voor Zwolle

Inspiratienetwerk TijdVoorActie is een landelijk jongeren Inspiratienetwerk. Het Inspiratie
netwerk 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. 
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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 verbin
ding met verschillende doelgroepen en 
generaties. 
 

Dit zijn wij… 
en hier dromen wij van!

Via lokale jongeren vrijwilligersnet
werken 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. Ondertussen zijn er in 
ruim 25 steden netwerken actief of in 
ontwikkeling. in de afgelopen 15 jaar is 
veel ervaring en kennis opgebouwd met 
het organiseren, ondersteunen en bie

den 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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BRON

Hoger doel

Gewaagd doel

Kernkwaliteiten

Kernwaarden

Waarom bestaat 
TijdVoorActie?

Waarheen gaat TijdVoorActie?Waarvoor staat TijdVoorActie?

Waar blinkt
TijdVoorActie in uit?

Jongeren van waarde en betekenis 
laten zijn door bij te dragen aan 
een samenleving waarin mensen 
naar elkaar omzien.

50 jongeren vrijwilligersnetwerken
in 2022 die binnen 5 jaar een structurele 
lokale financiering hebben.

1 visionair leiderschap
2 jongeren inspireren

3 pioniers coachen,
ondersteunen

& faciliteren

1 inspireren
2 betrokken

3 vertrouwen
4 deskundig
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De uitdagingen
die we tegenkomen... 

Het is tijd voor actie! Wat zien we precies gebeuren in Nederland waardoor we doen wat we 
doen? In dit hoofdstuk volgt een korte probleemanalyse. Deze is grofweg toegespitst in twee 
doelgroepen: ouderen en jongeren. 

Eenzaamheid
Zowel jongeren als ouderen voelen 
zich vaker eenzaam blijkt uit cijfers van 
het ministerie van Volksgezondheid, 
Wel zijn en Sport (2016). 35% van de 
jongeren geeft aan zich wel eens (so
ciaal) eenzaam te voelen. Bij hetzelfde 
onderzoek in 2012 was dit 30%. Van de 
65+ers geeft ruim 50% aan zich (so
ciaal) eenzaam te voelen. In 2012 was 
dit ongeveer 40%. 

Langer thuis wonen
Ouderen blijven steeds langer thuis 
wonen. Dit komt deels doordat mensen 
steeds ouder worden, maar ook door 
programma’s vanuit de overheid, die dit 
stimuleren. Het CBS verwacht dat er in 
2052 1,3 miljoen alleenstaande 75+ers 
zullen zijn (CBS, 2016). Dit vraagt om het 
aanpassen van woningen en genoeg 
hulp en zorg voor deze ouderen. Uit een 
onderzoek (SVn, 2018) blijkt dat dit aan

passen vaak niet (goed) gebeurt, waar
door deze ouderen vaak meer (prak
tische) hulp nodig hebben.

Jongeren in de hulpverlening 
In 2017 krijgen ruim 405.000 jongeren 
hulp bij bijvoorbeeld psychische, 
psycho sociale en/of gedragsproble
men of een verstandelijke beperking. 
In 2015 waren dit er 338.000 (NJR, 2017). 
Ook hier is een toename zichtbaar. 

Een oplossing?

We zijn ons er van bewust dat de oorzaken van deze proble
men complex zijn en er vaak veel (f)actoren meespelen. Wij 
geloven dat de interactie tussen jong en oud veel kan betek
enen in de strijd tegen eenzaamheid. Daarnaast geloven we 
dat het belangrijk is dat jongeren al vroeg meekrijgen wat 
het inhoudt om zich in te zetten voor een ander. Uit recent 

onderzoek (CBS, 2018) blijkt dat bijna de helft van de jongeren 
tussen de 15 en 25 jaar zich wel eens vrijwillig inzet. Door dit 
te faciliteren krijgen jongeren het gevoel van betekenis te 
zijn en echt mee te doen in de maatschappij. Dit biedt tevens 
een oplossing voor de vergrijzing onder vrijwilligers wat in de 
toekomst een tekort aan vrijwilligers gaat opleveren. 

In de praktijk is gebleken dat jongeren vrijwilligersnetwerken 
een succesvolle manier zijn om jongeren op vrijwillige basis 
in te zetten. De rol van TijdVoorActie in de ontwikkeling van 
de netwerken staat in het volgende hoofdstuk beschreven. 

Met het werk draagt 
TijdVoorActie bij aan 
de Sustainable De  
velop ment Goals, vast  
gelegd door de Ver
enigde Naties.
 Tijd VoorActie zet zich 
met name in voor doel 
1 en 3: Geen armoede 
en goede gezondheid 
en welzijn.  
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Een jongeren vrijwilligersnetwerk is een zelfstandige stichting, opgezet door lokale pioniers. Een netwerk biedt lokale jon
geren dagelijks de mogelijkheid om zich in te zetten voor (kwetsbare) 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 gekoppeld 
zodat het voor beiden een prettige ontmoeting en ervaring is.  

Elk jongeren vrijwilligersnetwerk heeft een eigen identiteit en sluit specifiek aan bij de situatie en de betreffende stad. In de 
ene stad is bijvoorbeeld meer aandacht voor eenzame ouderen, in de andere stad voor statushouders. In de basis is het aan
bod van de meeste netwerken voor jongeren gelijk. 

Mensen die in hun eigen sociale netwerk geen hulp krijgen en geen financiële middelen hebben om hulp in te kopen, worden 
op de volgende manier ondersteund: 

  Praktische klussen, bijvoorbeeld: helpen bij een verhuizing, tuinklus of opruim/schoonmaakactiviteit voor iemand 
die hier zelf niet toe in staat is. Dit is vaak éénmalig of tijdelijk. 

  Sociale activiteiten: bijles geven aan statushouders of kinderen, maatjescontact, spelletjes doen in een 
 bejaardentehuis. Dit is vaak voor langere tijd. 

  Evenementen: dit gebeurt vaak in groepsverband in samenwerking met scholen of verenigingen. Jong eren gaan 
 bijvoorbeeld wandelen met ouderen in een rolstoel. 

Uitdagingen 
Naast het enthousiasmeren en matchen van jongeren aan vrijwilligersprojecten, zijn de lokale pioniers ook verantwoordelijk 
voor de financiële verduurzaming van het netwerk. Bij de start van lokale netwerken bestaat de mogelijkheid om vanuit de 
relaties van TijdVoorActie een opstartbijdrage te ontvangen. De netwerken kunnen een driejarige bijdrage vanuit o.a. het  
VSBfonds en het Oranje Fonds ontvangen. Ons doel is dat in het vierde projectjaar het netwerk voor het grootste gedeelte lo
kaal wordt ge- financierd. De jongeren vrij willigersnetwerken streven er naar dat binnen vijf jaar 75% van de begroting wordt 
gedekt door subsidie van de gemeente. In de praktijk blijkt dit vaak lastig doordat bij voorbeeld het subsidieproces via een 
aanbesteding verloopt of de gemaakte impact nog onvoldoende zichtbaar is. TijdVoorActie traint en ondersteunt de pioniers 
hier in en draagt bij aan strategievorming. Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat hier dieper op in. 
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De huidige
werkwijze 

In dit hoofdstuk zal kort de werkwijze van een jongeren vrijwilligersnetwerk worden toegelicht. 
Hierna zal de rol van TijdVoorActie ten opzichte van de jongeren vrijwilligersnetwerken worden 
besproken. 

=

Lokaal: een jongeren vrijwilligersnetwerk



8

Inspiratienetwerk TijdVoorActie kent verschillende doelgroepen. Allereerst de pioniers. Richting hen heeft Tijd
Voor- Actie een ondersteunende rol. Daarnaast zijn er potentiële pioniers. TijdVoorActie is continu op zoek naar jon
geren die in hun eigen stad een jongeren vrijwilligersnetwerk willen starten. Door hen te inspireren en in een later stadi
um te coachen en faciliteren, betrekt TijdVoorActie hen bij de missie en visie van het Inspiratienetwerk. Daarnaast is  
TijdVoorActie betrokken bij een aantal landelijke programma’s en overleggen. Dit wordt verder besproken onder het kopje 
‘samenwerkingspartners’. De ondersteunende rol van TijdVoorActie richting de pioniers is gespecificeerd in drie pijlers: inspir
eren, faciliteren en coachen & begeleiden. 

Inspiratienetwerk TijdVoorActie

Inspireren
Het runnen van een jongeren vrij willigersnetwerk vraagt veel van de pioniers. Om het werk in het juiste perspectief te blijven 
zien, inspireert TijdVoorActie de pioniers op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het organiseren van een pioniers
weekend en informele ontmoeting en. Hier spreken de pioniers uit de verschillende steden elkaar, wisselen ervaringen uit 
en krijgen training en scholing. TijdVoorActie stuurt de pio niers regelmatig nieuwsbrieven met inspirerende verhalen uit het 
land. 

Faciliteren
Op het gebied van praktische zaken faciliteert TijdVoorActie de pioniers door materiaal en programma’s be schikbaar te stel
len. Denk hierbij aan een registratiesysteem voor het verwerken van contactgegevens en een systeem om de (sociale) impact 
van het netwerk te meten. Daarnaast ondersteunt TijdVoorActie de lokale netwerken in de opbouw van lokale financiering. 
Bijvoorbeeld door het samenwerken met fondsen die hier specifiek budget voor vrijmaken (Maatschappij van Welstand) 
en door te advi seren hoe de netwerken grote partijen aan zich kunnen binden. In 2018 nam TijdVoorActie het initiatief om 
namens een aantal netwerken een subsidieaanvraag te doen voor de Maatschappelijke Diensttijd met het project YourCube. 
Deze werd toegekend waardoor in acht steden dit project uitgevoerd kon worden en meer jongeren worden ingezet. Dit proj
ect werkt succesvol en wordt verder opgeschaald. Eind 2019 is er een vervolgaanvraag ingediend voor een verdere opschal
ing van het project YourCube binnen 18 netwerken. Hiermee kunnen een groot aantal lokale jongeren vrijwilligersnetwerken 
voor twee jaar deelnemen aan de Maatschappelijke Diensttijd en samen met TijdVoorActie werken aan een verdere ontwik
keling van YourCube. 

Coachen en begeleiden
Vanaf het moment dat een potentiële pionier zich aanmeldt bij TijdVoorActie wordt de coaching en werkbegeleiding opge
start. Allereerst om te onderzoeken of het opzetten van en leiding geven aan een jongeren vrijwilligersnetwerk aansluit bij 
de kandidaat pionier. Hierbij wordt onder andere gekeken naar iemands kwaliteiten, kernwaarden, drijfveren en dromen. 
Vervolgens wordt de pio nier begeleid en gecoacht richting het eerste projectjaar. Daarna wordt geïnvesteerd in de ontwikke
ling, continuering en bestendiging van het initiatief in de eigen stad. 

XpertiseCentrum 
De ondersteuning van de pioniers komt centraal samen in een zogenaamd XpertiseCentrum. Het doel is om vanuit een 
centrale ondersteuning lokale jongeren vrijwilligersnetwerken te laten groeien in professionaliteit, sociale impact en duur
zaamheid. Met als hoogste doel: eenzame en kwetsbare mensen helpen en jongeren (en volwassenen) van betekenis laten 
zijn. Niet 1, 3 of 5 jaar, maar als structurele lokale bewegingen.

Kennis en expertise delen 
De primaire taak van het XpertiseCentrum is het delen van opgedane kennis en ontwikkelde expertise voor projectleiders en 
bestuurders van de jongeren vrijwilligersnetwerken van TijdVoorActie. Dit doen wij samen met de projectleiders en 
bestuurders uit de praktijk en met bedrijven en gespecialiseerde instellingen. We richten ons zowel op de projectleiders en 
vrijwillig bestuurders in het veld van de jongeren vrijwilligersnetwerken, als ook belanghebbenden bij vrijwilligersorganisa
ties, zorgaanbieders, fondsen en gemeenten.
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In het vorige hoofdstuk is besproken wat Inspiratienetwerk 
TijdVoorActie nu doet voor de jongeren vrijwilligerswerken. 
Naast deze ondersteuning is TijdVoorActie ook actief in 
het werven van nieuwe pioniers. Nieuwe pioniers komen 
via allerlei kanalen binnen, uit het netwerk van medewerk
ers, via een stageplaats of nadat ze zelf vrijwilligerswerk 
hebben gedaan. Wanneer een potentiele pionier aangeeft 
geïnteresseerd te zijn start een voortraject waarin samen 
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Plannen
voor de toekomst

Sinds de start van het eerste jongeren vrijwilligersnetwerk in 2009, is de beweging flink  
gegroeid. Ondertussen zijn er in 25 steden door heel Nederland netwerken actief of in ontwik
keling. De ambitie is om in 2022 op 50 plekken actief te zijn. 

wordt gekeken naar de competenties en de potentiële pio-
nier wordt opgeleid en toewerkt naar de start. In de komende 
jaren zullen in 25 nieuwe steden pioniers worden geworven 
en opgeleid om een netwerk te starten. Wanneer het netwerk 
is gestart zullen de pioniers worden ondersteund zoals in 
hoofdstuk 3 beschreven staat  De plannen voor de opschaling 
zullen op 3 manieren worden gerealiseerd

Jaar Netwerken Inzet jongeren Hulpontvangers Bereik jongeren

2020 35 13.125 15.750 43.750

2021 45 20.000 24.000 75.000

2022 50 25.000 30.000 100.000

De doelstellingen per jaar: 

1. Reguliere aanpak 
In de steden waar we graag een jongeren vrijwilligersnetwerk zouden willen starten, worden mensen benaderd van maatschap
pelijke organisaties, kerken en scholen. Samen met hen bekijken we de mogelijkheden en gaan we op zoek naar een geschikte 
pionier die zou willen starten. Nieuwe netwerken worden steeds vaker opgezet in samenwerking met bestaande lokale organi
saties zoals een maatschappelijke stichting of jongeren initiatie

2. YourCube
Binnen de Maatschappelijke Diensttijd is vanaf 2018 geëxperimenteerd met een pionier op een middelbare school (Guido 
Arnhem). Deze pionier zette scholieren, binnen onderwijstijd, in op vrijwilligersprojecten. Voor de komende twee jaar is het de 
doelstelling 2020 om op meer (middelbare) scholen pioniers te plaatsen. Dit zal mogelijk leiden tot een uitbreiding van nieuwe 
steden met een jongeren vrijwilligersnetwerk.

3. Samenwerking met scholen
Ook binnen de Maatschappelijke Diensttijd is vorig jaar geëxperimenteerd met een pionier op een middelbare school (Guido 
Arnhem). Deze pionier zette scholieren, binnen onderwijstijd, in op vrijwilligersprojecten. In 2020 zal worden gekeken naar de 
mogelijkheid om op meer middelbare scholen pioniers te plaatsen. En ook dit zal mogelijk leiden tot nieuwe jongeren vrijwil
ligersnetwerken. 
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Om de opschalingsdoelen te behalen, het netwerk te verbreden en samen te werken, neemt  
TijdVoorActie deel aan een aantal programma’s. De samenwerkingen dragen bij aan een verdere 
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 
VWS en Vereniging NOV
In 2019 was TijdVoorActie actief binnen het programma 
Samen Ouder Worden in de steden Gouda, Utrecht en Amers
foort. In 2020 wordt dit uitgebreid met Breda, Rotterdam en
Middelburg 

=

Samenwerkingspartners

Oranje Fonds Groeiprogramma
TijdVoorActie neemt deel aan de vierde editie van het Groei
programma, in de periode 2017 t/m 2021. Binnen het pro
gramma wordt aandacht besteed aan het verduurzamen van 
de jongeren vrijwilligersnetwerken en wordt nagedacht over 
een groeistrategie. Er worden verschillende experimenten 
uitgevoerd om te testen wat hierin werkt. Bijvoorbeeld de 
inzet van fulltime pioniers in twee steden en de opzet van 
een Summer School om de pioniers bij te scholen. 

XpertiseCentrum
TijdVoorActie wil alle samenwerkingen met verschillende partners samenbrengen in een zelfontwikkeld XpertiseCentrum. Hier 
komen de pioniers samen om trainingen te ontvangen, samen te werken, van elkaar te leren. Ook is het een plek waar fondsen en 
partners heen kunnen komen om de lokale pioniers te spreken. De kennis en kunde van de pioniers wordt ook beschikbaar gesteld 
aan externe partners en samenwerkingen worden versterkt. 

Uit de ervaring van de afgelopen jaren heeft het Inspiratie
netwerk een aantal dingen geleerd. De hoeveelheid en veel
zijdigheid van het werk in de opbouwfase van een jongeren 
vrijwilligersnetwerk vraagt veel van de pioniers. Hierbij is 
goede begeleiding en coaching vanuit het inspiratienetwerk 
en een goede samenwerking met het bestuur cruciaal. Ook 
het (financieel) verduurzamen van een jongeren vrijwilligers
netwerk vraagt veel doorzettingsvermogen en vasthoudend
heid. Hierin speelt het Inspiratienetwerk een belangrijke rol 
door de netwerken te ondersteunen en ervaring uit andere 
steden te delen. Tot slot kan worden geconstateerd dat het 
cruciaal is, dat ook het landelijke Inspiratienetwerk mee 
groeit met de beweging. Hoe groter de beweging wordt, hoe 
meer van elkaar geleerd kan worden en samen kan worden 
opgetrokken. Dit vraagt goede aansturing, planning en or
ganisatie. Daarnaast vergt het coachen en begeleiden van 
de pioniers een ruime ureninzet per netwerk per jaar, wat 
betekent dat bij een toename van pioniers, meer coaches 
nodig zijn.Daarom wordt het XpertiseCentrum ontwikkeld.  

Leerervaringen
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Wat hebben we hier voor nodig?

Voor de groei van het aantal jongeren vrijwilligersnetwerken en een verdere ontwikkeling van de organisatie is een aantal 
belangrijke randvoorwaarden nodig.

Naast geschikte mensen met de juiste kennis en expertise, zijn voornamelijk financiële bijdragen nodig om het werk van Tijd
VoorActie structureel mogelijk te maken. Momenteel bestaat de financiering van TijdVoorActie uit zowel structurele als tijde lijke 
bijdragen. 

 2020

Personeel  € 72.907

Communicatie  € 10.000

Kantoorkosten  € 4.500

Reiskosten  € 3.500

Inspiratiekosten  € 4.000

Vrijwilligersbudget  € 2.000

Huisvesting  € 2.500

 € 99.407

Kosten



TijdVoorActie
INSPIRATIENETWERK


