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SAMENVATTING
In Leeuwarden zijn al een aantal (vrijwilligers)organisaties die zich bezig houden met praktische hulp
en hierin willen voorzien. Ondanks deze organisaties, zien we dat de nood in Leeuwarden nog hoog is.
Netwerk Time to Connect houdt dan ook duidelijk voor ogen om samen te werken met de bestaande
organisaties, waarbij iedere organisatie zijn eigen identiteit behoudt. Waarin het gezamenlijk doel de
verbindende factor is: omzien naar elkaar.
Netwerk Time to Connect onderscheidt zich voor een groot deel van andere vrijwilligersorganisaties,
door de inzet van jongeren. Het netwerk wil jongeren helpen de waarde van het vrijwilligerswerk in te
zien, zodat het omzien naar elkaar een levensstijl wordt. Hierdoor is het bieden van structurele hulp
van belang, zowel voor de jongere als voor de hulpontvanger.

INLEIDING
Netwerk Time to Connect is een jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan mensen
met weinig of geen netwerk in de stad Leeuwarden. Wij geloven in een samenleving waar mensen
naar elkaar omzien. Deze overtuiging inspireert en activeert jongeren tussen de 15 en 30 jaar om zich
vrijwillig in te zetten voor de ander. Deze jongeren zijn de verbindende factor tussen verschillende
bevolkingsgroepen.
Het team van Netwerk Time to Connect zoekt actief jongeren op om hen te verbinden aan degenen
die hulp nodig hebben en coördineert hulpvragen tussen de hulpontvanger en jongere.

NETWERK TIME TO CONNECT
ONTSTAAN
Sinds april 2020 is Netwerk Time to Connect officieel inschreven als stichting bij de Kamer van
Koophandel. Vanaf oktober 2019 zijn beide initiatiefneemster van het netwerk in dienst gekomen.

VISIE
Jongeren zijn de toekomst. Netwerk Time to Connect activeert en faciliteert jongeren om zich
vrijwillig in te zetten voor hun stadsgenoten die hulp nodig hebben, maar geen of weinig netwerk
hebben. Door middel van het jongeren vrijwilligersnetwerk worden jongeren geïnspireerd en
uitgedaagd om van omzien naar elkaar een levensstijl te maken. Van daaruit worden jongeren op
hun beurt uitgedaagd om andere jongeren in hun eigen omgeving te inspireren om zich vrijwillig in
te zetten voor de kwetsbare mensen in Leeuwarden.
Door het jongeren vrijwilligersnetwerk leren jongeren hun eigen talenten kennen en deze ook in te
zetten voor hun medemens. Zo leren jongeren door Netwerk Time to Connect zichzelf beter kennen,
maar zien ook het belang om maatschappelijk betrokken te zijn. Daarnaast geeft het jongeren
zingeving door hulp te bieden aan de ander. Netwerk Time to Connect laat zien dat iedereen een
bijdrage kan leveren aan het welzijn in Leeuwarden en dat iedere bijdrage gewaardeerd wordt.
Een ieder kan iets bijdragen, ook de kwetsbare medemens is van waarde en kan van waarde zijn voor
de jongere. Zo willen we een gelijkwaardige samenwerking tussen jongere en hulpontvanger.
Doelstelling is ook om de hulpontvanger te stimuleren waarbij zij zich inzetten voor de samenleving
op een manier die bij hen past. Zo breidt ook de hulpontvanger zijn eigen sociale netwerk uit. Ook
hierin kunnen wij een verbindende factor zijn tussen de hulpontvanger en een andere
(vrijwilligers)organisatie.
Netwerk Time to Connect wil doen waar haar naam voor staat: stimuleren en faciliteren van de
ontmoeting tussen jongeren en de kwetsbare medemens, zo komen verschillende doelgroepen met
elkaar in contact. Het omzien naar elkaar wordt niet alleen gezien als een sociale verplichting, maar
wordt op den duur geïntegreerd in het samenleven in Leeuwarden. Het wordt vanzelfsprekend voor
jongeren om zich in te zetten voor de mensen in hun buurt, omdat ze hebben geleerd en hebben
ervaren hoe goed het is om dat te doen. Dit bouwt de gemeenschap op en draagt bij aan het sociale
netwerk van de Leeuwarders.
Netwerk Time to Connect vindt haar inspiratiebron voor het werk in Jezus Christus. Hij was op aarde
om mensen te dienen en niet om voor zichzelf te leven. Jezus liet zien wat het is om anderen lief te
hebben als jezelf en mensen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.
Net netwerk wil iedere vrijwilliger en hulpvrager helpen, ongeacht cultuur of religie.

MISSIE
Netwerk Time to Connect streeft naar een Leeuwarder samenleving waarin mensen naar elkaar
omzien.

DOEL
Hoofddoel: Jongeren bieden hulp en netwerk aan stadsgenoten die geen of weinig netwerk hebben.
Subdoelen:



Jongeren zetten zich vrijwillig in voor hun medemens;



Jongeren doen een positieve en inspirerende ervaring op;



Het voeden van de intrinsieke motivatie bij jongeren om iets voor een ander te doen;



Jongeren inspireren om zich in te zetten voor mensen in hun omgeving;



Het bieden van netwerkversterking aan (hulpbehoevende) mensen;



Het slaan van bruggen tussen verschillende doelgroepen;



Het streven naar een gelijkwaardige samenwerking tussen verschillende doelgroepen;



Het ontwikkelen van actief burgerschap;



De onderlinge betrokkenheid, zorg en inzet voor elkaar wordt vergroot.

UITGANGSPUNT
Netwerk Time to Connect heeft verschillende uitgangspunten:
Kwetsbare en hulpbehoevende mensen helpen;


Vrijwillige inzet;



Samenwerking met maatschappelijke organisaties en vele andere betrokkenen;



Aanvullen op wat er lokaal aanwezig is;



Sociale cohesie bevorderen;



Gemeenschappelijkheid stimuleren in straten, buurten en wijken;



Gericht op mensen in de stad Leeuwarden.

PRAKTISCHE UITVOERING
Vrijwilligers
Vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. Jongeren die zich beschikbaar stellen om zich in te
zetten voor de stad, worden gekoppeld aan een hulpvrager. De jongeren reageren zelf op de
hulpvragen die (anoniem) op sociale media gepost worden. Netwerk Time to Connect vindt het
belangrijk om aan te sluiten bij de individuele belevingswereld en zal jongeren op een
laagdrempelige manier bereiken. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd voor het doen van
sociale acties die individueel of collectief zijn.

Verbinding vrijwilliger

• De hulpvraag komt binnen van iemand met geen of weinig netwerk
Hulpvraag

Afstemmi • Afstemming van de hulpvraag
ng

• Uitzetten van de vraag binnen het netwerk van Netwerk Time to Connect
Jongere

Hulpontva
nger

• Jongere biedt hulp, men bouwt samen aan netwerk en relatie

Netwerk Time to Connect inspireert, activeert en faciliteert jongeren om ook in hun eigen buurt
initiatieven te ondernemen. Het netwerk wil een levensstijl creëren die gericht is op dienen. Een
levensstijl die zich verspreid in Leeuwarden.

Hulpvragen
Vooral in het eerste projectjaar zal Netwerk Time to Connect extra tijd investeren in het aangaan van
(nieuwe) relaties met organisaties en sleutelfiguren in Leeuwarden. Hulpontvangers zullen hun weg
naar het jongeren vrijwilligersnetwerk vinden door samenwerkingspartners en social media.

ACTIVITEITEN
#Leeuwarderheld
Jongeren kunnen zich inschrijven voor verschillende projecten:
-

Maatjesproject
Ééns in de twee á drie weken afspreken voor gezellig contact. Bijvoorbeeld samen sporten,
samen wandelen, wat drinken, een spelletje spelen of hulp bieden bij de Nederlandse taal.

-

Sociale groepsprojecten
Bijvoorbeeld samen koken voor daklozen, spelletjes spelen met ouderen of wandelen met
mensen met een beperking.

-

Praktische klussen
Klussen in en om huis, boodschappen doen, helpen bij een verhuizing e.d.

Doelen #Leeuwarderheld 2020
Aantal hulpprojecten*
Aantal hulpactiviteiten
Aantal maatjesprojecten
Aantal vrijwilligers
Aantal hulpontvangers
Aantal bereikte jongeren

60
175
25
250
400
1000

* Een hulpproject is bijvoorbeeld Maatjesproject met meneer X of een dag pannenkoeken bakken in
een verzorgingstehuis. Een hulpactiviteit is iedere activiteit die een vrijwilliger heeft gedaan om
iemand te helpen. Bijvoorbeeld vrijwilliger X heeft zijn maatje 10 keer bezocht en heeft 2 keer
meegedaan met het ouderenproject. In totaal heeft hij dus 12 hulpactiviteiten uitgevoerd.

YourCube
Vanaf april 2020 wordt er gestart met een nieuw project, onder de naam YourCube. YourCube is een
onderdeel van de Maatschappelijke Diensttijd, een initiatief vanuit de overheid.
YourCube is een ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Het is een kans voor
jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en
keuzes te maken voor de toekomst. Jongeren volgen een traject van 80 uur, waarbij ze
vrijwilligerswerk doen op een manier wat bij hen past en coaching en training ontvangen zodat ze
aan hun persoonlijke (talent)ontwikkeling kunnen werken.

ALGEMENE GEGEVENS
Statutaire naam

Stichting Netwerk Time to Connect

KVK nummer

74578286

Rekeningnummer

NL30RABO0341443298

Website

www.netwerktimetoconnect.nl

Algemene e-mail

info@netwerktimetoconnect.nl

Postadres

Asterstraat 24, 8922 BW te Leeuwarden

Bestuur
Voorzitter

Ruben Muller

Penningmeester

Jesse Lantinga

Secretaris

Marjan Medema- Sleurink

Pioniers/coördinatoren
Marieke Otten
marieke@netwerktimetoconnect.nl
Telefoonnummer: 06 39654656

Jeroen Slaets
Jeroen@netwerktimetoconnect.nl
Telefoonnummer: 06 42424409

Samantha van der Meulen
samantha@netwerktimetoconnect.nl
Telefoonnummer: 06 39569130

BEGROTING
Het eerste projectjaar loopt tot van oktober 2019 tot 31 december 2020. Hieronder de begroting van
het jaar 2020, de begroting van 2019 is niet opgenomen in onderstaande balans.

Kosten

2020

Inkomsten

2020

Personeel

€ 50.963

Oranje Fonds

€ 13.000

Vrijwilligersbudget

€ 2.500

Kansfonds

€ 11.920

PR & Communicatie

€ 2.100

VSBFonds

€ 13.500

Kantoorkosten
Bijdrage Inspiratienetwerk
TijdVoorActie

€ 2.000

Insinger Stichting

€ 2.000

€ 3.000

Iepen Mienskipfûns

€ 4.744

Inspiratiebijeenkomsten

€

500

Van den Santheuvel, Sobbe

€ 3.000

Projectkosten

€

700

Het Nieuwe Stadsweeshuis

€ 7.000

Verzekeringen

€

500

Partners/lokale fondsen

€ 5.500

Bestuurskosten

€

100

Bedrijven

€ 3.200

Onvoorziene kosten

€

650

Maatschappelijke organisaties

€ 1.000

Scholen

€ 1.000

Kerken

€ 2.500

Giften

€ 1.750

Totaal inkomsten

€ 63.114

Totaal kosten

€ 63.013

Resultaat

€

101

