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betekenen voor je
land, begin dan
in de stad.
Want als je hoop 
biedt aan de stad,
heeft dat z’n
uitwerking in het
hele land. 
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Introductie
Geachte lezer,

Welkom in het jaarverslag van Inspiratienetwerk 
TijdVoorActie over het jaar 2015. Wij willen u 
bedanken voor uw steun aan en betrokkenheid 
bij Inspiratienetwerk TijdVoorActie. U draagt bij 
aan de realisatie van onze jongerenmissie: een 
samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. 
Dit wordt gerealiseerd door jongeren die struc
turelere lokale jongeren vrijwilligersnetwerken 
starten. Dit zijn lokale pioniers die jongeren  
betrekken bij mensen in de samenleving die 
weinig of geen netwerk hebben. We doen dit 
onder de hashtag: #PIONIERENMETGOUD. 
Want deze jong eren en hun inzet voor de samen
leving zijn goud waard.

Samen met organisaties, partners en fondsen  
investeren we in jongeren die zich vrijwillig  
inzetten voor (kwetsbare) mensen. We in vesteren 
in jong eren die in hun lokale omgeving ver
nieuwende vrijwilligersnetwerken en structuren 
opzetten en ontwikkelen. Met als uitgangspunt 
de samenwerking en aansluiting op bestaande 
structuren, netwerken en organisaties 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 samenlev
ing in verbinding met jongeren opgebouwd.  
Wij zien een nieuwe generatie jongeren die  

investeert in een samenleving waarin mensen 
naar elkaar omzien. Via de inzet en beweging  
van Inspiratienetwerk TijdVoorActie hebben 
vorig jaar ruim 2000 jongeren zich eenmalig,  
tijdelijk en/of structureel ingezet voor mensen 
die weinig of geen netwerk hebben.

We zien dit in de praktijk gerealiseerd worden 
door de jongeren vrijwilligersnetwerken Hart voor 
Zwolle, Netwerk voor Jou in Veenendaal, Netwerk 
Samen Arnhem en Netwerk Dien je Stad in Ede. 
De eerste drie netwerken zijn hun tweede project
jaar gestart van hun sociale initiatief. In 2015 
werden in Veenendaal 120 projecten en 1400  
hulp activiteiten gerealiseerd. Er zijn 2000 
vrijwilligers  uren ingezet door 250 vrijwilligers. 
Netwerk voor Jou werd dit jaar direct genomi
neerd 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  
ge richt op een snelle match zonder bureaucra
tie. De stichting onderscheid zich van andere 
vrijwilligers organisaties, omdat het zowel gericht 
is op hulpvragers als op hulpbieders en daar
door heel gelijkwaardig; het versterkt de kracht 
van beide groepen”.

Netwerk Hart voor Zwolle heeft vorig jaar 96 
projecten met 409 hulpactiviteiten gerealiseerd. 
Er zijn 1638 vrijwilligersuren ingezet door 386 
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vrijwilligers. Beide netwerken hadden twee  
pioniers (coördinatoren) parttime in dienst. 
Netwerk Samen Arnhem is in de maand maart 
2015 officieel van start gegaan met 1 pionier 
in dienst. Netwerk Samen Arnhem heeft 32 
projecten en 74 hulpactiviteiten gerealiseerd. 
Er zijn 405 vrijwilligers uren ingezet door 54 
vrijwilligers. Netwerk Dien je Stad in Ede heeft 
vorig jaar ruim 500 projecten en 3000  
hulp activiteiten uitge voerd met 12.000 
vrij willigersuren ingezet door zo’n 1100 
vrijwilligers.

We mochten verschillende nieuwe pioniers en 
jongeren vrijwilligersnetwerken verwelkomen. 
Netwerk Serve the City in Utrecht, Netwerk  
Gewoon Samen in Zeist, Netwerk Sociale Gasten in 
Amersfoort, Netwerk Samen voor Goud in Gouda, 
Netwerk Samen Sterk in Nijmegen en de start 
van netwerken in Den Haag en Rotterdam. Daar
naast zijn er in verschillende steden en dorpen  
ontwikkelingen die kunnen leiden tot jongeren  
vrijwilligersnetwerken. Dit zijn plaatsen als Bunnik, 
Groningen, Hardenberg, Heerde en Houten.

1.1 Inleiding
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 ge neratie jongeren die zélf initiatief neemt 
om deze verandering in de samenleving vorm te 
geven.  

Dit werd in het jaar 2015 gerealiseerd door de 
ontwikkeling van lokale jongeren vrijwilligers

netwerken die vorm 
geven aan een samen
leving waarin mensen 
naar elkaar omzien. 
Jongeren bieden hulp en 
netwerk aan mensen die 
weinig of geen netwerk 
hebben. De jongeren vrij
willigersnetwerken zijn 
unieke ‘voertuigen’ die 
jongeren lokaal verbinden 
aan kwetsbare mensen in 
de samenleving. Vanuit  
intrinsieke inspiratie en 
motivatie kiezen jongeren  
ervoor om bij te dragen aan 
een samen leving waarin 
mensen naar elkaar omzien. Hiermee leggen 
jongeren een belangrijk fundament voor een  
gezonde ‘participatie samenleving’. De transities 
in het sociaal domein, de jeugdzorg en de aan
komende vergrijzing vragen om nieuwe vormen 
van inzet en betrokkenheid.

In verschillende plaatsen in Nederland zijn jong
eren bezig met de ontwikkeling van een jongeren  
vrijwilligersnetwerk. Dit zijn hulpnetwerken waarbij 
jongeren zich vrijwillig inzetten voor (kwetsbare) 
mensen. Wat deze initiatiefnemers gemeen
schappelijk hebben is dat ze verlangen naar een 
samenleving waarin mensen naar elkaar omzien 
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 omzien naar elkaar onderdeel van het 
dagelijks leven is. 

Achtergrond
Inspiratienetwerk TijdVoorActie is een landelijk 
jongeren inspiratienetwerk. Het bestaat uit jong
eren die verlangen naar een samenleving waarin 
mensen naar elkaar omzien. Via lokale jongeren 
vrijwilligersnetwerken 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 jong
ereninitiatieven in Nederland. De stichting is  
ontstaan vanuit jongeren die in hun eigen  
om geving zich vrijwillig gingen inzetten voor 
(kwetsbare) mensen. Inmiddels is er een brede er
varing en kennis opgebouwd met het organi seren, 
ondersteunen en bieden van lokale hulp aan 

Scan de QR code of klik op de button en bekijk de film  

#PIONIERENMETGOUD

https://www.youtube.com/watch?v=4nH-vJOYRmk
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(kwetsbare) mensen door jongeren. In 2015 waren 
11 jongeren vrijwilligersnetwerken in ontwik
keling in verschillende plaatsen in Neder land. 

De jongeren vrijwilligersnetwerken sluiten aan 
bij hulpvragen van mensen en maatschappelijke  
organisaties en combineren dit met de behoef
ten van vrijwilligers die tijdelijk en flexibel iets  
voor een ander willen betekenen. De jongeren 
vrijwilligersnetwerken bieden verschillende mo
gelijkheden 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 pro
jecten en hulpvragen zijn eenmalig, tijdelijk of 
structureel.

De lokale jongeren vrijwilligersnetwerken sluiten 
zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren. 

Veel maatschappelijke organisaties voorzien in  
re guliere zorgtaken, maar komen bijvoorbeeld 
niet toe aan extra aandacht en ontspannings
activiteiten met cliënten. De lokale jongeren 
vrijwilligers netwerken bieden hiervoor vrijwil
ligers aan. De jongeren vrijwilligersnetwerken 
zijn betrokken bij de actualiteit en de lokale 
ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligers
werk, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
en Jeugdzorg

Visie
Jongeren die zorgdragen voor mensen in hun 
omgeving. Een Nederlandse samenleving waar
in mensen naar elkaar omzien. Een samenlev
ing waarin iedereen mee kan doen. Jongeren 
bied en hulp en netwerk aan mensen die weinig 
of geen netwerk hebben. Jongeren geven het  
samenleven vorm en staan in verbinding met ver
schillende 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 ontmoeting tussen jong
eren en hulpbehoevende mensen ontstaat relatie 
waardoor netwerkversterking wordt gereali
seerd. 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, over
heden, bedrijven en anderen in Nederland. 

Doel
Jongeren die zich vrijwillig inzetten om kwets
bare mensen hulp en netwerk te bieden middels 
lokale jongeren vrijwilligersnetwerken.
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Resultaat en ontwikkeling
Jongeren vrijwilligersnetwerken
In de plaatsen Amersfoort, Den Haag, Nijme
gen, Rotterdam en Zeist zijn nieuwe jongeren 
vrijwilligersnetwerken in ontwikkeling. Arnhem is 
in maart 2015 officieel van start gegaan met 1  
pionier in parttime dienst van het lokale jongeren 
vrijwilligersnetwerk. In Veenendaal en Zwolle zijn 
per 1 januari 2015 officieel de pioniers in dienst 
gestart met hun eerste projectjaar. In Utrecht is 
de organisatie opgebouwd en staan de pioniers 
klaar voor de start. In Gouda heeft een afstudeer
onderzoek plaats gevonden en de behoefte aan  
jongeren vrijwilligerswerk open gelegd. Vervol
gens zijn twee pioniers aan het werk gegaan met 
de realisatie van hun jongeren vrijwilligers netwerk. 
In Ede ontwikkeld het jongeren vrijwilligers
netwerk door. Er is over de periode van de eerste 
vijf jaar een Social Returnment On Investment 
rapport opgesteld. In totaal zijn er 11 jongeren 
vrijwilligersnetwerken in ontwikkeling in 2015. 
Daarnaast zijn er in 6 verschillende plaatsen  
verdergaande contacten en ontwikkelingen voor 
de start van een jongeren vrijwilligersnetwerk. 
Hiermee zitten we tegen de doelstelling aan van 
12 jongeren vrijwilligersnetwerken in 2015.

Pioniers
TijdVoorActie inspireert en zoekt jongeren 
die in hun lokale omgeving een jongeren vrij
willigersnetwerk willen starten. In 2015 is de keuze  
gemaakt dat er met minimaal twee pioniers 

wordt samengewerkt. 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  
begeleidt, ondersteunt en gecoacht door  
Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Deze fase duurt  
gemiddeld 6 maanden tot een jaar. Doel is om 
na visie, verkenning, onderzoek en planvorming 
een jongeren vrijwilligersnetwerk te realiseren. 

Er wordt een vooronderzoek uitgevoerd door de 
pioniers naar de lokale situatie. Is er behoefte aan 
een jongeren vrijwilligersnetwerk? Wie zijn mo  ge
lijke samenwerkingspartners? Op welke bestaan
de structuren kan aansluiting gevonden worden?  
Er wordt een projectplan opgesteld en er wordt  
financiering aangevraagd bij een aantal landelijke 
fondsen waarmee Inspiratienetwerk TijdVoor
Actie 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 worden door de lokale  
samenleving. 
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We zijn blij en enthousiast over de samenwerking met het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie. 

Vanaf het eerste begin van Netwerk Hart voor Zwolle inspireert, adviseert en coacht TijdVoorActie 

ons met betrekking tot zorgvuldige begeleiding van jonge vrijwilligers, een opbouwende samen-

werking met de vele Zwolse partners, de werving van financiën, met het oog op het uitbouwen 

van een stabiel en betrouwbaar jongerennetwerk. Met name de groeiplaatsen waar we andere 

jongeren vrijwilligersnetwerken ontmoeten om onze drive, ervaringen en expertise te delen zijn een 

zeer waardevolle aanvulling op het functioneren van Netwerk Hart voor Zwolle.

- Ard ten Brinke & Egbert Jan Tijssen (Netwerk Hart voor Zwolle)
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Zonder Inspiratienetwerk TijdVoorActie zou Netwerk Sociale Gasten er niet zijn geweest. Zij zijn 

het tandwiel wat ons in beweging heeft gebracht. Dit hebben zij gedaan door aan te sluiten bij ons 

verlangen om de samenleving te dienen. Deze twee al bestaande elementen heeft TijdVoorActie 

weten te kanaliseren. Zo heeft deze energie de juiste richting gekregen. Nog steeds ervaren wij de 

waarde van de begeleiding vanuit TijdVoorActie. De rol die zij hebben ervaren wij als faciliterend. 

Van onderaf scheppen zij de juiste kaders zodat wij optimaal het netwerk op kunnen bouwen. 

- Johan Timmer & Rick Schoen (Netwerk Sociale Gasten)
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jong eren vrijwilligersnetwerken en activiteiten 
van Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Er zijn 762 
projecten en 4883 hulpactiviteiten uitgevoerd. In 
totaal 17000 vrijwilligersuren.

Inspiratie
Er zijn 45 inspiratieactiviteiten verzorgt. Van 
workshops voor Vrijwilligerscentrales tot jong
erenacties op festivals, inspiratiesessies met 
zorgorganisaties en vormingslessen op scholen. 
Doelstelling voor 2015 was 40 inspiratieact ivi
teiten. In maart 2015 hebben we een Vuurplaats 
georganiseerd voor pioniers en initiatiefnemers 
in de plaats Gouda. Doelstelling voor 2015 was 
om drie vuurplaatsen te organiseren. Omdat de 
behoefte hieraan niet bijzonder groot leek te 
zijn hebben we besloten om geen nieuwe vuur
plaatsen te organiseren in 2015. Het aanbod 
van inspiratieactiviteiten en de Groeiplaats bij
eenkomsten sluiten het beste aan.

Partners
In 2015 zijn er samenwerkingen aangegaan met 
een groot aantal nieuwe partners: We Helpen, 
Spectrum Elan, Rode Kruis, DroomExpeditie, NPV 
Zorg, Humanitas, Coalitie Erbij, Ministerie van 
VWS, Vereniging NOV, VNG, Missie NL, VPTZ, 
Evangelische Hogeschool, UVV, HGJB kampen, 
Onvergetelijke Zomerkampen, de Zonnebloem, 
YWAM, TOV Tiel, gemeente Heerde en ge
meente Bunnik. De samenwerking met partners 
als het Leger des Heils, TEAR, Christelijke  
Hogeschool Ede, Stichting Present, Youth for 
Christ en VIAA Zwolle, Stichting HIP is gecon
tinueerd. Hiermee is het samenwerkingsnetwerk 
qua doelstelling verder uitbreid. 

Proces fondsaanvragen lokale jongeren vrij
willigersnetwerken. 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie heeft zich inge
zet voor een verkorting van de behandeltermijn 
bij aanvragen vanuit lokale jongerenvrijwilligers
netwerken aan fondsen. We zien bij o.a. het  
VSBfonds een aanzienlijke versnelling in de  
behandeling van de aanvragen. Tijdens een  
presentatie aan fondsen in februari 2015 in Den 
Haag werd dit probleem voorgelegd en be
sproken. Daarna hebben er vervolggesprekken 
plaats gevonden en zijn er afspraken gemaakt. 
We hebben te maken met een jonge doelgroep 
pioniers. De meeste pioniers zijn tussen de 20 
en 30 jaar. De keuze om pionier van een jong
eren vrijwilligersnetwerk te worden, sluit andere 
(carrière) keuzes soms uit. De pioniers zijn net  
afgestudeerd of hebben al een baan. De eerste 
periode van dromen, ontwikkelen, verkenning en 
planvorming vraagt geduld, vrijwillige inzet en 
doorzettingsvermogen. Het is van belang dat de 
pioniers vervolgens bij de officiële start direct 
parttime aan het werk kunnen. 

2.1 Inspiratieactiviteiten

Inspiratieactiviteiten en verbindingssessies
Tijdens verschillende bijeenkomsten inspireerde 
TijdVoorActie jongeren en andere betrokkenen 
om zich in te zetten voor kwetsbare mensen en 
om bij te dragen aan de missie van Inspiratie
netwerk TijdVoorActie. Tijdens verbindingssessies 
werd meegedacht met organisaties, scholen 
en de lokale overheid om sociale ideeën van 
jong eren de ruimte te geven en te betrekken in  
vrijwilligerswerk rondom de hulp aan (kwets

Presentatie Inspiratienetwerk TijdVoorActie voor fondsen  
@FoundationHouse Den Haag in februari.

Groeiplaats
Er zijn 4 Groeiplaatsbijeenkomsten geweest 
in 2015. De jongeren vrijwilligersnetwerken uit 
Arnhem, Ede, Veenendaal en Zwolle namen  
hieraan deel. Het zijn belangrijke bijeenkomsten 
om te reflecteren op het werk, elkaar verder te 
helpen, ingebrachte casussen bespreken, met 
elkaar meedenken, kennis en ervaring delen en 
elkaar opbouwen, uitdagen en bemoedigen. Op 
de achtergrond zijn we bezig geweest met de 
start van Groeiplaats 2 voor vier nieuwe jongere 
vrijwilligersnetwerken in 2016.   

Totaal ingezette jongeren
In 2015 hebben 2000 jongeren zich eenmalig,  
tijdelijk en/of structureel ingezet voor mensen die 
weinig of geen netwerk hebben via de lokale 
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bare) mensen. Via workshops, gastlessen, pre
sentaties, lezingen en via andere vormen wordt 
een vernieuwende kijk en werkwijze op het  
gebied van jongeren en vrijwilligerswerk binnen 
het sociaal domein gedeeld. 

2.2 Inspiratiereizen

Inspiratiereis Mission Trip Engeland
In de voorjaarsvakantie in februari waagden 
18 deelnemers de oversteek naar Engeland 
voor een inspirerende week. Het was een zeer 
geslaagde en verdiepende reis met een enthou
siaste groep jongeren en pioniers. Er zijn sociale 
projecten bezocht in Londen, Sheffield en Man
chester. Belangrijk onderdeel was het persoonlijk 
leerproces van de deelnemers. 

Inspiratiereis Dietrich Bonhoeffer 
Begin juli was de Inspiratiereis naar Duitsland en 
Polen. In totaal waren er 12 deelnemers. Het was 
een bijzonder inspirerende en inzichtgevende 
reis. Doelstelling was net als voorgaand jaar 25 
deelnemers. Dit keer was de groep deelnemers 
kleiner.

2.3 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 inspireren en te ondersteunen.  

inspiratiereis Dietrich Bonhoeffer @WilhelmsHöhe & Berlijn

projectbezoek aan Mustard Tree @Manchester

bezoek aan Eden network @Manchester
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Het onderdeel uitmaken van een groter geheel dan onze eigen stichting in TijdVoorActie maakt 

voor ons dat wij ons werk met enthousiasme en meer kennis kunnen doen. TijdVoorActie biedt 

richtlijnen zodat wij als pioniers ons verlangen om de kwetsbare inwoners te ondersteunen, kunnen 

realiseren. Dit uit zich in de Groei plaats waar wij aan deelnemen met drie soortgelijke organisaties 

als de onze. De mogelijkheid om daarin met andere pioniers te kunnen sparren is een ontzettend 

waardevolle. De coaching vanuit TijdVoorActie zien wij, als pioniers, als een grote toevoeging op 

ons werk. Door de kennis en begeleiding die wij ontvangen vanuit TijdVoorActie merken wij dat ons 

werk gesteund en aangemoedigd wordt. TijdVoorActie maakt visie concreet. 

- Maurice de Korne & Jasper Janssen (Netwerk Samen voor Goud)
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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) samen
leving.
 
Landelijk werkende vrijwilligersorganisaties
Er wordt samengewerkt met een aantal be
staande vrijwilligersorganisaties. Het gaat om 
landelijk werkende 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 koepelorganisaties 
zoals de Vereniging NOV, Coalitie Erbij en de 
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeen
ten). De meerwaarde voor organisaties om met 
Inspiratie netwerk TijdVoorActie samen te werken 
zit hem o.a. in de doelgroep jongeren en in de 
flexibele en innovatieve werkwijze. Inspiratie
netwerk TijdVoorActie is deelnemer aan het 
LOVZ. Het LOVZ staat voor Landelijk Overleg 
Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn en is 
een platform van vrijwilligersorganisaties die in 
zorg en welzijn opereren. 

Deelname programma ‘Vrijwillig Dichtbij’ NOV/
Ministerie van VWS  
Van augustus 2015 tot de zomer van 2018 

Deelname aan VNG stand bij het jaarlijks VNG  
congres @Apeldoorn in juni.

Verbindingssessie met Leger des Heils NL  @
Utrecht in april  

Inspiratieworkshop studentenvereniging 
@Nijmegen

Voorlichting aan studenten hogeschool 
@Ede.

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 en daarin te 
experimenteren en te ontdekken hoe er beter  
lokaal samengewerkt kan worden en deskundig
heidsbevordering bij lokale besturen. We 
zien dit programma als een belangrijke  
versterker voor de uitvoering van ons projectplan 
en een verrijking binnen de ontwikkelingen waar  
Inspiratienetwerk TijdVoorActie zich op richt. In 
het programma werken we samen met partners 
als Mezzo, UVV, Humanitas, VPTZ, NPV Zorg, De 
Zonnebloem en Vier het Leven.
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Als pionier komt er veel werk op je af. Je begint in een stad waar veel kan en moet gebeuren. Een 

aantal jongeren vrijwilligersnetwerken zitten in bijna dezelfde fase van ontwikkeling. Het is goed 

om met deze mensen te praten over doelen, visie, mogelijkheden en verlangens, maar ook over de 

spanningen die bij het pionieren komen kijken. Ik vind het prettig en waardevol om tips en feedback 

te ontvangen van mensen die weten wat er op je af komt als pionier. Het helpt mij om met andere 

pioniers te sparren over werkzaamheden, kansen en spanningen. Je helpt elkaar om het gemeen-

schappelijke doel helder voor ogen te hebben!

- Bert Jan Reefhuis & Ingrid Helder (Netwerk Samen Arnhem)
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Het feit dat wij zijn aangesloten bij Inspiratienetwerk TijdVoorActie is ontzettend helpend. Het 

starten van een jongeren vrijwilligersnetwerk is pionieren en hard werken. Dit doen we vanuit een 

heldere, enthousiaste visie, maar vaak met een visie en werkwijze die voor partners en relaties 

in de omgeving ‘nieuw’ is. Daarom is het heel helpend om regelmatig deel te nemen aan de 

Groeiplaatsen van Inspiratienetwerk TijdVoorActie en te merken hoe in andere steden bijna exact 

hetzelfde werk wordt gedaan. We delen dezelfde droom en kunnen elkaar inspireren en toe-

rusten om weer enthousiast verder te gaan met onze werkzaamheden. Vanuit de medewerkers van  

Inspiratienetwerk TijdVoorActie ontvangen wij tevens praktische steun, zoals bij het opzetten van 

begrotingen en het delen van ervaringen rondom financiën, samenwerking en vrijwilligersprojecten.  

- Henrieke Segers & Christa Doornenbal (Netwerk voor Jou)
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Lokale jongeren vrijwilligersnetwerken
Netwerk Hart voor Zwolle
www.stichtinghartvoorzwolle.nl

96 projecten
409 hulpactiviteiten
386 vrijwilligers
1638 vrijwilligersuren

Netwerk Samen Arnhem
www.samenarnhem.nl

32 projecten
74 hulpactiviteiten
54 vrijwilligers
405 vrijwilligersuren

Netwerk voor Jou (Veenendaal)
www.netwerkvoorjou.nl 

120 projecten
1400 hulpactiviteiten
250 vrijwilligers
2000 vrijwilligersuren

Netwerk Dien je Stad Ede
www.dienjestad.nl 

498 projecten
3000 hulpactiviteiten
1100 vrijwilligers
12000 vrijwilligersuren

NETWERK
DIEN JE STAD
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Den Haag   Netwerk in ontwikkelingsfase. / Nijmegen  Netwerk in ontwikkelingsfase. / Rotterdam  Netwerk in ontwikkelingsfase.

Netwerk Serve the City (Utrecht)  
www.stcutrecht.nl 
12 projecten
 hulpactiviteiten
170 vrijwilligers
750 vrijwilligersuren

Netwerk Gewoon Samen (Zeist) 
www.netwerkgewoonsamen.nl 
2 projecten
 hulpactiviteiten
2 vrijwilligers
5 vrijwilligersuren

Netwerk Samen voor Goud 
(Gouda)
www.samenvoorgoud.nl 
Netwerk in ontwikkelingsfase

Netwerk Sociale Gasten 
(Amersfoort) 
www.socialegasten.nl 
Netwerk in ontwikkelingsfase
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Om onderdeel te zijn van een groter Netwerk dat dezelfde visie heeft, geeft een gevoel van gesterkt 

zijn en er niet alleen voor staan. Het is prettig om met andere pioniers te kunnen sparren en daarnaast 

terug te kunnen vallen op de coaches die ons begeleiden. Als pionier moet je vaak verschillende 

drempels over en het helpt als iemand je vanaf de zijlijn aanmoedigt en tips geeft. 

- Joanne van der Giessen & Eline Boersema (Netwerk Serve the City Utrecht)
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Doordat TijdVoorActie hun kennis en expertise voor het opzetten van lokale initiatieven met ons 

deelt, is het ons gelukt om Netwerk Gewoon Samen op te zetten en een plek in Zeist te geven. 

Door onderdeel te zijn van het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie, zagen we dat jongeren 

vrijwilligersnetwerken in andere plaatsen succesvol zijn, wat ons extra stimuleerde om een netwerk 

in Zeist op te zetten. 

- Marion Deelen & Janien van Wingerden (Netwerk Gewoon Samen)
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De focus van Inspiratienetwerk TijdVoorActie zal 
in 2016 gericht zijn op de start en ontwikkeling 
van de lokale jongeren vrijwilligersnetwerken. 
Het delen van leerervaringen en de opbouw van 
expertise rondom de doorontwikkeling van de 
lokale jongeren vrijwilligersnetwerken vinden we 
belangrijk. 

Doelstelling
18 jongeren vrijwilligersnetwerken

Overzicht fasering jongeren vrijwilligers
netwerken:

1e projectjaar: Amersfoort, Den Haag, Gouda, 
Groningen, Houten, Nijmegen, Rotterdam, 
Utrecht, Zeist.

2e projectjaar: Arnhem, Veenendaal, Zwolle.

Door ontwikkeling: Ede (7e jaar).

In proces: Alkmaar, Amsterdam, Bunnik, Groning en 
Hardenberg, Heerde, Houten.

Begeleiding, coaching en ondersteuning
De pioniers en coördinatoren worden begeleid, 
gecoacht en ondersteund door Inspiratienetwerk 
TijdVoorActie. De begeleiding en ondersteuning 
wordt gecombineerd met lokale begeleiding en 
ondersteuning 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 coördina
toren van lokale jongeren vrijwilligersnetwerken 
vijf keer per jaar samen in een Groeiplaats voor 
de ontwikkeling van hun lokale jongeren vrijwil
ligersnetwerk. Een Groeiplaats bestaat uit vier 
jongeren vrijwilligersnetwerken. Zij vormen met 
elkaar een inspirerende leeromgeving. De Groei
plaats is een vruchtbare bodem om te groei en 
in leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. 
Leer ervaringen worden gedeeld, vooraf inge
brachte praktijkcasussen worden  besproken, tips 
en ideeën worden uitgewisseld, er is aandacht 
voor (lokale) fondsenwerving, time management,  
actuele onderwerpen als de opvang van en  
activiteiten met vluchtelingen, visievorming en 
persoonlijke ontmoeting.

In maart 2016 zal de tweede Groeiplaats van 
start gaan. Rond de zomer verwachten wij de 
start van een derde Groeiplaats en eind 2016 
een vierde Groeiplaats. 

Visie-, training en teambuildingweekend voor pio
niers
Van 810 april 2016 vindt het eerste visie, training 
en teambuildingweekend plaats voor pioniers 

Vooruitblik 2016
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en coördinatoren van de lokale jongeren  
vrijwilligersnetwerken. In een uitdagend pro
gramma worden de deelnemers gevoed, helpen 
de deelnemers elkaar verder en bouwen elkaar 
op. De auteurs van het boek ‘Het Vooruitvinders
kompas, voor leiders van maatschappelijke  
innovatie’ Tom de Haas en Jorn Bruining gaan 
een deel van het weekend met de pioniers aan 
de slag met het Vooruitvinders kompas. Vanuit 
de praktijkervaringen op lokaal niveau wordt de 
landelijke visie van het Inspiratienetwerk ontwik
keld en aangescherpt.

Registratie systeem
De ontwikkeling van het registratie systeem zal 
de eerste maanden van 2016 in volle gang zijn. 
Onderdeel van de ontwikkeling is de testfase. 
Voor de zomperiode verwachten wij de oplever
ing van het registratie systeem die alle jongeren 
vrijwilligersnetwerken in gebruik zullen gaan  
nemen. 

Deelname programma ‘Vrijwillig Dichtbij’ NOV/
Ministerie van VWS  
In 2016 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 leerervaringen op te doen, met nieuwe  
vormen van lokale en landelijke samenwerking 
te experimenteren en te ontdekken hoe er beter  
lokaal samengewerkt kan worden en deskun
digheidsbevordering bij lokale besturen. We zien 
dit programma als een belangrijke versterker 
voor de uitvoering van onze missie en doelstelling 
en een verrijking binnen de ontwikkelingen waar 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie zich op richt. We 

hebben binnen dit programma verschillende sa
menwerkingen met organisaties afgesproken. 
We gaan ons  met Stichting Present richten op de 
ontwikkeling van vormingstrajecten voor jong
eren rondom vrijwilligerswerk. Met Kerk in Actie 
gaan we samenwerken rondom het project Zorg
zame Kerk. Voor het betrekken van jongeren bij  
bij voorbeeld noodhulp gaan we samenwerken 
met het Rode Kruis. Daarnaast delen we onze  
expertise op het aanspreken, bereiken en 
inzetten van jongeren bij organisaties als NPV 
Zorg.  

Inspiratiereis Mission Trip Engeland
Van 1926 februari 2016 vindt de derde In
spiratiereis Mission Trip Engeland plaats. Met 
een groep van 25 deelnemers wordt een reis  
gemaakt naar de steden Londen, Sheffield en 
Manchester. Sociale projecten en initiatieven 
worden bezocht. Een krachtige leeromgeving 
voor jonge geïnteresseerden en pioniers wordt 
ervaren tijdens de Inspiratiereizen. Het inspireert 
jongeren in bewustwording, eigenaarschap, 
maatschappelijke betrokkenheid, vrijwillige 
inzet en ze aan tot sociaal initiatief. Deze reis 
Inspireert jongeren om in hun omgeving in Ned
erland van betekenis te zijn voor de mensen om 
zich heen. 

Inspiratiereis Dietrich Bonhoeffer
Van 15 t/m 21 oktober 2016 wordt voor de  
vierde keer de Inspiratiereis Dietrich Bonhoef
fer georganiseerd. We kijken met jongeren 
in het Berlijn van nu, waar veel vluchtelingen  
worden opgevangen. We gaan op bezoek bij 
verschillende sociale initiatieven als Serve the City  

Berlin en de Berliner Stadmission. We starten de  
Inspiratiereis terug in de tijd. De opkomst van het 
Nationaal Socialisme, de Tweede Wereldoorlog, 
vervolging van de joden en onderdrukking van 
mensen. In het bijzonder gaan we bezig met het 
leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Een jonge 
Duitse theoloog die op de hoogte was van de 
praktijken van Hitler en de Nazi beweging. Hij 
kwam in verzet en nam het op voor kwetsbaren. 
We gaan naar de plek waar hij een seminarie 
leidde voor jonge studenten in Polen en hen 
leerde wat het betekend om in gemeenschap te 
leven en er voor anderen te zijn. Een indrukwekk
ende reis die het verleden, heden en de toekomst 
met elkaar verbindt. Deze reis Inspireert jong
eren om in hun omgeving in Nederland van 
betekenis te zijn voor de mensen om zich heen.
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Financieel resultaat 2015
Inkomsten Kosten

Partners / progr. VD € 16.024 Personeelskosten € 64.221
Sponsoren € 3.600 Communicatie* €9.008
Kerken € 3.863 Huisvesting €
Fondsen € 58.500 Reiskosten € 2.884
Giften / Donateurs € 950 Inspiratiebijeenkomsten € 5.259

Overig € 1.565
Totaal € 82.937 Totaal € 82.937

Resultaat € 0 

 
* Inclusief € 1257, overlopende kosten registratiesysteem jongeren vrijwilligersnetwerken in 2016.
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Het is tof en bemoedigend om te weten dat er op meerdere plaatsen in Nederland jongeren met 

dezelfde missie bezig zijn. Je staat gezamenlijk voor dezelfde uitdaging. Je inspireert elkaar en 

leert van elkaar. In de Groeiplaatsbijeenkomsten merk je dat je als pionier door dezelfde processen 

heen gaat, maar ieder op zijn eigen manier. Dat geeft ons nieuwe inspiratie en energie!

- Lisanne Brouwer & Maries Van der Hek (Netwerk Dien je Stad)




