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ALGEMEEN  
 

Stichting Netwerk Time to Connect is een zelfstandige stichting, opgericht in 2019. Zij werkt nauw samen met soortgelijke 

organisaties en het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Eind 2020 zijn er 22 actieve netwerken in Nederland. De 

doelstelling van de stichting is het inspireren van jongeren om hulp en aandacht te bieden aan Leeuwarders met weinig 

netwerk en/of financiële middelen. Onze stichting ondersteunt en faciliteert dit vrijwilligerswerk.  

 

Algemeen  

Website  www.netwerktimetoconnect.nl 

Facebook  Netwerk Time to Connect   

LinkedIn  Netwerk Time to Connect 

Instagram  Netwerk Time to Connect   

IBAN  NL 30 RABO 0341 4432 98 

KvK  74578286 

RSIN  859955047 
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INLEIDING 
Stichting Netwerk Time to Connect is een zelfstandige stichting, opgericht in 2019. Zij werkt nauw samen met andere 

jongeren vrijwilligersnetwerken binnen het Inspiratienetwerk TijdVoorActie. Eind 2020 zijn er 22 bestaande jongeren 

vrijwilligersnetwerken in Nederland.  

Netwerk Time to Connect biedt hulp en netwerk aan kwetsbare inwoners van Leeuwarden. Dit doen we door jongeren 

tussen de 15 en 30 jaar te inspireren om zich vrijwillig in te zetten. Op deze manier verbinden we jongeren met kwetsbare 

inwoners.  

Afgelopen jaar zijn we officieel van start gegaan met het netwerk. De hulpvragers zijn door verschillende maatschappelijke 

organisaties bij ons terecht gekomen. Veel hulpvragen hebben we kunnen oplossen door jongeren die graag van betekenis 

willen zijn voor anderen. Ook de aanmeldingen van jongeren zijn de afgelopen maanden erg gestegen.  

De naamsbekendheid van het jongeren vrijwilligersnetwerk is gegroeid. Dit merken we aan het feit dat jongeren, 

hulpvragers en andere maatschappelijke organisaties ons steeds vaker te vinden.  

Gedurende 2020 heeft de stichting een tweede activiteit gestart, een proeftuin voor de Maatschappelijke Diensttijd 

genaamd YourCube. YourCube is een traject van minimaal 80 uur in een half jaar voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. In 

dit traject doen zij vrijwilligerswerk en nemen deel aan trainingen. De jongeren betekenen iets voor de maatschappij en 

werken tegelijkertijd aan de aan hun eigen ontwikkeling. Als afsluiting van het traject ontvangt de jongere een Europees 

erkend certificaat, de Europass.  

Voor het project ontvangt  de stichting een subsidie van het ministerie van VWS. Deze subsidie wordt besteed aan de 36 

personeelsuren die binnen het team ingezet worden voor het uitvoeren van dit project. De resultaten van het project 

YourCube hebben geen overlap met het reguliere werk van Netwerk Time to Connect.  

 

Het project YourCube versterkt het de andere projecten van Netwerk Time to Connect omdat:  

- Het team groter is geworden en we daardoor beter zichtbaar zijn in de stad  
- De teamleden beide projecten onder de aandacht brengen bij jongeren en samenwerkingspartners, waardoor er 

meer kans is op aansluiting op één van de projecten.  
- Jongeren soms ook vanuit het ene project in het andere terecht komen.  

Toekomst: Netwerk Time to Connect blijft het YourCube project in ieder geval uitvoeren tot april 2022. We weten nog niet 

of het project daarna voortgezet kan worden.  

Hierna wordt eerst ingegaan op Netwerk Time to Connect en daarna op YourCube.  

 

 

INHOUDELIJKE EVALUATIE 
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SAMENVATTING 
We hebben een bewogen projectjaar achter de rug. Aan het begin van het projectjaar waren we nog zoekende naar de 

beste werkwijze en waren we nog volop bezig met het concretiseren van samenwerkingen met (maatschappelijke) 

organisaties. Na een aantal maanden maakte heel Nederland kennis met Covid-19.  

Binnen een week na de aankondiging van de eerste gedeeltelijke lockdown hebben we onze reguliere activiteiten op een 

andere manier vorm moeten geven. Zowel de aanmeldingen van vrijwilligers stroomden binnen als het aantal hulpvragen. 

Met name hulpvragen omtrent het halen van boodschappen.  

Met trots kunnen we in dit jaarverslag terugkijken op wat er afgelopen jaar gebeurd is. Zo hebben we in het eerste 

projectjaar 77 projecten mogen uitvoeren waaruit we 380 hulpactiviteiten mochten oplossen en begeleiden. We 

verbonden 173 jongeren aan kwetsbare inwoners van Leeuwarden. Met elkaar hebben zij zich 937 uur belangeloos ingezet 

voor mensen die in een sociaal isolement verkeren. Gemiddeld hebben er 7,6 hulpactiviteiten per week plaats gevonden.  

We zijn trots op deze resultaten!  

NB. Het eerste projectjaar loopt van oktober 2019 tot en met december 2020.  

 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

EVALUATIE DOELEN 
Evaluatie hoofddoel: 
Jongeren bieden hulp en netwerk aan stadsgenoten die geen of weinig netwerk hebben. 

Bovenstaand doel staat centraal bij de uitvoering van de werkzaamheden. Iedere hulpvraag wordt getoetst aan het 

hoofddoel.  
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Evaluatie subdoelen: 

Jongeren zetten zich vrijwillig in voor hun medemens 

Alle jongeren die hulpactiviteiten uitvoeren, doen dit belangeloos. Er worden geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt aan 

de vrijwilligers van het netwerk.  

Jongeren doen een positieve en inspirerende ervaring op, hun intrinsieke motivatie wordt gevoed.  

Regelmatig komen jongeren in aanraking met een voor hun onbekende doelgroep. Vaak is dit in het begin even spannend, 

maar tijdens het evaluatiemoment noemen de jongeren altijd dat ze het erg waardevol vinden en graag nog eens wat willen 

betekenen.  

Door de komst van Covid-19 hebben we minder presentaties kunnen geven bij kerken. Wel hebben we jongeren online 

kunnen inspireren om zich aan te sluiten bij Netwerk Time to Connect en van betekenis te zijn. Dit heeft er in geresulteerd 

dat drie groepen jongeren zich met enige regelmaat inzetten om bewoners van zorginstellingen te verrassen met 

zelfgemaakte taarten.  

Het bieden van netwerkversterking aan (hulpbehoevende) mensen 

Voor de eenmalige hulpvragen is dit vaak niet realiseerbaar. Met name de structurele hulpvragen, de maatjesprojecten, 

bieden een netwerkversterking aan. We hebben ontdekt dat het niet voor iedere hulpvraag even gemakkelijk is het 

netwerk te versterken. Sommigen hebben er geen behoefte aan. Een mooi voorbeeld van netwerkversterking is een 

hulpvraag van een mevrouw die ernstig ziek is en slecht ter been is, deze mevrouw had geen netwerk om haar heen. Door 

haar slechte gezondheid kon ze haar hond niet meer uitlaten. Door de inzet van drie vrijwilligers is mevrouw haar netwerk 

uitgebreid met een grote groep mensen die ze kan benaderen om haar hond uit te laten. Zo is niet alleen haar hulpvraag 

opgelost, maar heeft mevrouw ook iedere keer een sociaal moment met één van de vrijwilligers. Door netwerkverbreding 

van de hulpvrager heeft mevrouw de hulp van onze vrijwilligers niet meer nodig.  

Het slaan van bruggen tussen verschillende doelgroepen 

De hulpontvangers en de vrijwilligers hebben verschillende achtergronden. De leeftijd van de hulpontvangers varieert 

tussen de 19 en 92 jaar oud. De ene hulpontvanger woont zelfstandig, de ander in een verzorgingstehuis of een 

studentenwoning. De één heeft een migratie achtergrond en de ander woont al zijn/haar hele leven in de stad. Het varieert 

tussen iemand die gezond is en iemand die een beperking of psychische problemen heeft. 

Ook de jongeren hebben verschillende achtergronden. Alle jongeren hebben affiniteit met de stad Leeuwarden, dat kan 

doordat zij hier wonen, werken of studeren. Een aantal jongeren hebben een buitenlandse afkomst en studeren in de stad. 

Hun achtergrond varieert van Europees tot Aziatisch. Door de diversiteit van de jongeren brengen zij elk hun eigen 

achtergrond en cultuur mee.  

Het streven naar een gelijkwaardige samenwerking tussen verschillende doelgroepen 

We ervaren dat het voor veel mensen een drempel is om hulp te vragen. Graag willen we deze drempel wegnemen en 

mensen een positieve ervaring bieden. Iedereen heeft wel eens hulp nodig, en dat is niet iets om je voor te schamen.  

Het ontwikkelen van actief burgerschap  

Op verschillende scholen hebben we presentaties gehouden aan jongeren om hen te inspireren zich in te zetten voor 

(kwetsbare) eenzame inwoners van de stad. Veel jongeren hebben door deze presentatie ervoor gekozen zich eenmalig of 
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structureel in te zetten.  

Totaal zijn er vier presentaties op scholen gehouden, dit heeft tot 32 nieuwe vrijwilligers geleid, waarvan 26 zich voor 

langere tijd hebben ingezet.  

De onderlinge betrokkenheid, zorg en inzet voor elkaar wordt vergroot 

Dit volgt uit al het bovenstaande. We merken een verschil in betrokkenheid bij de jongeren sinds de komst van Covid-19. 

Jongeren melden zich sneller aan en hebben meer tijd om betrokken te zijn.  

Er zijn twee personen die zich nu zelf inzetten om anderen te helpen, nadat zij zelf hulp hebben ontvangen. Eén daarvan 

haalt iedere week boodschappen voor een mevrouw die ernstig ziek is. Zij mag op doktersadvies de woning niet verlaten 

i.v.m. Covid-19. De ander ontving vanwege financiële tekortkomingen elke week een groentetasje door één van onze 

vrijwilligers, inmiddels helpt deze persoon zelf mee om de groentetasjes voor andere hulpbehoevenden klaar te maken in 

het buurthuis. Dit maakt dat het sociale netwerk van deze persoon vergroot is.  

ACTIVITEITEN 
In maart 2019 hebben we onze reguliere activiteiten op een andere manier vorm moeten geven door Covid-19. Alle 

maatjestrajecten hebben hun doorgang gevonden, sommige zijn na een paar maanden on-hold weer opgepakt. Ook voor 

alle groepsactiviteiten is een andere vorm gekozen, zo werden er bijvoorbeeld geen pannenkoeken meer gebakken op 

locatie, maar wel verse taarten gebracht of kaartje geschreven.  

Binnen een week na de aankondiging van de eerste gedeeltelijke lockdown is er de mogelijkheid geboden om 

boodschappen te laten doen voor bewoners die zelf niet meer boodschappen konden of durfden te halen.  

In diezelfde tijd hebben wij ons als netwerk aangesloten bij het landelijk initiatief OranjeHelpers en NietAlleen. Voor beide 

organisaties hebben we de coördinatie in de gemeente Leeuwarden opgepakt. Dit heeft geresulteerd in extra vrijwilligers 

voor ons en andere organisaties, goede en nieuwe samenwerkingen met andere organisaties en het met elkaar oplossen 

van 19 hulpvragen.  

Doordat er rond augustus weer mogelijkheden kwamen om elkaar te ontmoeten, hebben we de pilot van een nieuw 

project georganiseerd: ‘De ontmoetingstafel’. Iedere woensdagochtend hadden bewoners van de wijk Oud-Oost de 

gelegenheid elkaar te ontmoeten met een gratis bakje koffie/thee. Hierdoor ontstonden mooie (nieuwe) ontmoetingen. 

Helaas hebben we dit project medio september weer on-hold moeten zetten vanwege de aangescherpte maatregelen. We 

hopen dit in 2021 weer vorm te kunnen geven.  

Onze activiteiten hebben we dit jaar afgesloten met een kerstpakkettenactie voor een aantal gezinnen in de wijk Oud-Oost. 

Deze gezinnen hebben het financieel zwaar. Als bemoediging hebben ze een mooi kerstpakket ontvangen, gesponsord door 

een lokaal bedrijf uit de stad.  

EVENEMENT 
We hebben op verschillende momenten rond de zomer geprobeerd om een zomerfeest te organiseren. Dit feest moest een 

ontmoetingsfeest worden voor hulpvragers en vrijwilligers. Helaas hebben we dit feest een aantal keer uit moeten stellen 

vanwege de maatregelen rondom Covid-19. Uiteindelijk hebben we besloten dit feest in 2020 te annuleren.   
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RESULTATEN 
Het eerste projectjaar is van oktober 2019 t/m december 2020 

 Prognose eerste 
projectjaar 

Resultaten 

Projecten 75 77 
Hulpactiviteiten 220 380 
Vrijwilligers 250 173 
Vrijwilligersuren - 937 
Hulpontvangers 400 803 
Bereikte jongeren 1000 1050 
   

*Projecten  

Onder een project verstaan we: het geheel van activiteiten dat uitgevoerd wordt om één hulpvraag te beantwoorden;  

Binnen Netwerk Time to Connect worden de projecten onderverdeeld in verschillende categorieën:  

- Maatjesprojecten: Jongeren spreken eens in de één à twee weken af om iets gezellig te ondernemen wat beide partijen 

leuk vinden.  

- Praktische hulp: Dit kan zowel eenmalig als langdurig zijn. Bijvoorbeeld het halen van boodschappen, de hond uitlaten, het 

doen van klussen in of rondom de woning, het geven van fietslessen.  

- Sociale groepsactiviteiten: Groepen jongeren kunnen eenmalig of structureel ingezet worden om bijvoorbeeld samen 

pannenkoeken bakken in een verzorgingstehuis, samen naar een museum e.d. 
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Het aantal ingezette jongeren is minder dan verwacht. Een verklaring kan zijn dat de sociale groepsactiviteiten vanaf maart 

in mindere mate doorgang hebben kunnen vinden in verband met de komst van Covid-19. Bij de groepsactiviteiten die er 

nog georganiseerd worden, is er meestal geen persoonlijk contact tussen hulpvrager en vrijwilligers. Vaak vindt dit plaats op 

afstand of met een tussenpersoon, zoals een zorgmedewerker. We merken dat jongeren juist de behoefte hebben om de 

hulpvrager fysiek te ontmoeten. Daarnaast hebben we door de komst van Covid-19 minder presentaties kunnen houden bij 

kerken en scholen dan gepland.  

We zijn tevreden over het aantal hulpactiviteiten wat gerealiseerd is. Dit aantal is boven verwachting hoog.  
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PR & COMMUNICATIE  
 

PRESENTATIES   
Op allerlei manieren willen we zichtbaar zijn in de stad. Vooral onder jongeren omdat we hen willen inspireren en 

verbinden aan kwetsbare stadsgenoten. Dit doen we door presentaties te geven op scholen en in kerken. Door de komst 

van COVID-19 hebben we minder presentaties kunnen geven dan gepland. Toch hebben we op een creatieve manier nog 

online presentaties mogen geven om zo jongeren te inspireren.  

SOCIAL MEDIA 
Regelmatig delen we berichten via social media. We merken dat Facebook niet meer het kanaal is om jongeren te bereiken. 

We gebruiken facebook nog wel voor het verspreiden van berichten voor de top van onze doelgroep: 25-30 jaar oud.  

Over het algemeen is Instagram de plaats waar jongeren te vinden zijn op social media. We merken dat jongeren onze 

verhalen/post delen en reageren in persoonlijke berichten. Op deze manier lukt het ons regelmatig om een hulpvraag op te 

lossen.  

Per social media-kanaal hebben we ongeveer 170 volgers. Voor volgend jaar willen we onze berichten vaker koppelen aan 

rubrieken. Ook willen we vaker gebruik maken van de experts op social media-gebied, de jongeren zelf. Op deze manier 

hopen we ons aantal volgers uit te breiden en daarmee meer jongeren te inspireren en hulpvragen op te kunnen lossen.  

NIEUWSBRIEVEN 
Vanaf het voorjaar van 2020 zijn we begonnen met het verspreiden van de nieuwsbrief. Hieronder vindt u een link naar de 

verzonden nieuwsbrieven: 

- Nieuwsbrief 1: http://eepurl.com/gY_WbL  
- Nieuwsbrief 2: http://eepurl.com/  
- Nieuwsbrief 3: http://eepurl.com/hlACS1/    

 

IN DE MEDIA 
Netwerk Time to Connect is een aantal in beeld gebracht door lokale- en regionale media. Hieronder een aantal 

voorbeelden: 

Suksawat: 

 https://www.suksawat.nl/mooie-corona-maatregel-bel-je-beppe-of-een-andere-random-

bejaarde/?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F/  

Friesch Dagblad 

https://frieschdagblad.nl/2020/3/18/een-luisterend-oor-in-tijden-vol-

zorgen?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%/  

Huis aan huis 

https://huisaanhuisleeuwarden.nl/artikel/1141342/duizenden-koekjes-als-hart-onder-de-riem.html  
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Daarnaast mochten we onderdeel zijn van het radioprogramma van Omrop Fryslan in maart en bij Meer Gezonde Jaren 

Radio in mei.  

LEERERVARING 
Zowel de netwerkcoördinatoren als het bestuur hebben zich het afgelopen jaar ontwikkeld. Een aantal leerervaringen 

worden hieronder toegelicht 

- Uitvoering maatjesprojecten 
Structurele contacten tussen een vrijwilliger en een hulpontvanger brachten ons verschillende uitdagingen. Onze 
ervaring is dat het belangrijk is om goed aan verwachtingsmanagement vooraf te doen én de vinger structureel 
aan de pols te houden. Bij de maandelijkse check hoe het gaat bleek regelmatig dat het de jongere niet was gelukt 
om met zijn maatje af te spreken. Onze bemoeienis bleek nodig om het contact weer op gang te helpen.  
 
Het kennismakingsgesprek en de matching zijn steeds goed uitgevoerd, maar toch bleken er maatjescontacten 
vast te lopen en trokken jongeren of hulpvragers zich terug na een aantal keer afgesproken te hebben. Zo is er 
een oudere mevrouw die tot de conclusie kwam dat een jongere voor haar niet geschikt is als maatje. We hebben 
haar doorverwezen naar een organisatie die de hulpvraag oppakt.  
Gelukkig zijn er ook maatjescontacten die wel goed lopen en het al even volhouden. Het is realistisch dat niet alle 
maatjescontacten structureel en succesvol kunnen zijn. Toch willen we dat er minder maatjescontacten snel weer 
ophouden.  
 
Onze verwachting is dat nog duidelijkere communicatie aan de voorkant hiervoor kan zorgen. De jongere moet 
zich er bewust van zijn dat hij een commitment geeft door een maatjescontact aan te gaan. De jongere weet dat 
het van hem verwacht wordt dat hij zich minimaal 9 maanden aan dit maatjescontact committeert. Na het 
matchingsgesprek ontmoeten de hulpvrager en de vrijwilliger elkaar drie keer, daarna vindt er een klikgesprek 
plaats. In dit gesprek wordt er geëvalueerd op de afgelopen drie contactmomenten en wordt een maatjescontact 
doorgezet of afgebroken. 
Natuurlijk kunnen bijzondere omstandigheden ervoor zorgen dat het contact eerder afgebroken moet worden, 
maar de drempel wordt hoger. Ook blijkt het nuttig om met regelmaat de vinger aan de pols te houden. 
 

- Studenten  
Het afgelopen jaar mochten we starten met een heel aantal eerstejaars MBO social work studenten. We waren 
blij dat we jongeren een leerervaring konden bieden en pakten dan ook alles aan. Dit zijn studenten die 
vrijwilligerswerk hebben gedaan vanuit een verplicht karakter. Een aantal studenten heeft erg mooie 
ontmoetingen gehad. Toch kwamen we erachter dat niet alle studenten even gemotiveerd waren. Hierdoor is een 
aantal activiteiten/maatjescontacten niet tot hun recht gekomen. We zijn erachter gekomen dat het voor 
iedereen beter zou werken als er meer duidelijkheid kwam en meer duidelijke afspraken. Deze ervaring hebben 
we al meegenomen in de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar (2020-2021).  
 

- Professionalisering van de organisatie 
Doordat Netwerk Time to Connect een nieuwe stichting is, is er afgelopen jaar tijd gestoken in de 
professionalisering van de organisatie.  
Zowel in de aanschaf van kantoorartikelen, de uitvoering van het werk, als in het vastleggen van verschillende 
documenten heeft de organisatie een slag gemaakt.  
Daarnaast is ervoor gekozen om de PR materialen te professionaliseren. Er is een nieuw logo met bijbehorende 
huisstijl gemaakt. Hierop is de website aangepast en zijn de flyers en posters gedrukt.  
 
We zijn ervan overtuigd dat een professionele organisatie bijdraagt aan de duurzaamheid van de organisatie.  
 
Daarnaast is het voor de organisatie belangrijk dat er steeds meer gestreefd wordt naar financiële verduurzaming. 
Afgelopen maanden hebben wij ontdekt dat het belangrijk is om structureel tijd in te plannen als het gaat om 
financiële verduurzaming.   



12 
 

FINANCIËLE EVALUATIE 
Het eerste projectjaar loopt van oktober 2019 tot december 2020. Doordat de stichting eind 2019 is begonnen, is ervoor 

gekozen het eerste projectjaar door te laten lopen tot en met december 2020. Het financiële verslag is een overzicht van 

het eerste projectjaar.  

Inkomsten Leeuwarder Held 

   Resultaat 

VSBfonds  € 16.500,00 

Kansfonds  € 14.900,00 

Oranje Fonds  € 9.750,00 

Insinger Stichting  € 5.000,00 

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe  € 5.000,00 

P.W. Janssen's Friesche Stichting  € 1.500,00 

Iepen Mienskipfûns  € 13.150,00 

Nieuwe stads Weeshuis  € 7.000,00 

Partners/lokale fondsen  € 0,00 

Bedrijven  € 375,00 

Kerken  € 1.196,21 

Giften  € 818,59 

Scholen   € 0,00 

Maatschappelijke organisaties   € 0,00 

     

Totaal  € 75.189,80 

   
 

Uitgaven Leeuwarden Held 

   Resultaat 

Personeel  € 58.638,54 

Salaris  € 33.091,29 

Loonaangifte belastingdienst  € 17.676,60 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn  € 6.634,64 

SPAWW  € 134,62 

MK- salarisadviseurs  € 1.020,60 

Arboned  € 80,79 

Vrijwilligersbudget  € 367,67 

LH Vrijwilligersbudget  € 367,67 

Inspiratiebijeenkomsten  € 0,00 

Inspiratiebijeenkomsten  € 0,00 

Bijdrage inspiratienetwerk TijdVoorActie  € 3.000,00 

Bijdrage TvA  € 3.000,00 

Bestuurskosten   € 415,78 

Bestuurskosten   € 415,78 

Projectkosten  € 610,04 

Projectkosten  € 610,04 

Huur   € 0,00 
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Inventaris   € 0,00 

Kantoorkosten  € 1.042,16 

Kantoorkosten  € 1.042,16 

PR & Communicatie  € 1.872,91 

PR & Communicatie  € 1.872,91 

Verzekeringen   € 906,02 

Polaris verzekering  € 183,92 

Aansprakelijkheidsverzekering  € 405,23 

Verzuimverzekering Turien  € 316,87 

Accountants- en administratiekosten   € 308,61 

E-boekhouden  € 32,40 

Bankkosten   € 215,05 

Belkosten  € 61,16 

Onvoorziene uitgaven   € 283,62 

Reiskosten  € 237,32 

Netwerkgesprekken  € 39,80 

Boodschappenacties  € 6,50 

Vooruitbetaalde bedragen Iepen Mienskipsfûns  € 9.000,00 

Totaal  € 76.445,35 

   
 

 

Bovenstaande balans is opgemaakt op 11 juni 2021 door de penningmeester van Netwerk Time to Connect.  

 

Sjoerd Wijnsma 

Penningmeester Netwerk Time to Connect  

Leeuwarden, 11-06-2021 

 

TOELICHTING FINANCIËN  
Het eerste projectjaar van Netwerk Time to Connect is vanaf oktober 2019 tot en met december 2020.  

Door de komst van Covid-19 hebben we minder kosten gemaakt dan gepland. Er is een aantal grote activiteiten en 

groepsactiviteiten geannuleerd.  

Afgelopen zomer hadden we graag een ontmoetingsfeest georganiseerd waarbij alle hulpvragers en vrijwilligers elkaar 

konden ontmoeten.  
Ook de kosten die normaal gemaakt worden met inspiratiebijeenkomsten en borrels voor vrijwilligers zijn dit jaar enorm 

gedaald vanwege de beperkingen door Covid-19. Er hebben een paar fysieke inspiratiebijeenkomsten op scholen 

plaatsgevonden en één borrel voor vrijwilligers. Normaal vinden er naast de inspiratiebijeenkomsten op school nog 

minimaal vier extra bijeenkomsten plaats. Ook worden er in normale omstandigheden vier netwerkborrels per jaar 

Resultaat begroot    € 171,28 
Gerealiseerd resultaat    €      (1.255,55)  
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georganiseerd.  

Dit heeft erin geresulteerd dat een aantal posten lager uitgevallen is.  

De verwachte bijdrage aan TijdVoorActie van €3000 per jaar is alleen over 2020 betaald en voor 2019 vrijgesteld.  

De bijdrage van het Iepen Mienskipfûns geldt voor 2 jaar en eindigt oktober 2021. Daarom is dit voor een deel opgenomen 

als vooruitbetaald bedrag op het overzicht.   

Bij het benaderen van bedrijven met het verzoek om een financiële steun, merkten wij terughoudendheid en afwijzingen bij 

ondernemers vanwege eigen (zorgelijke) situatie in verband met Covid-19. Wel heeft een aantal bedrijven korting gegeven 

op de aanschaf van kantoorartikelen en projectkosten. Ook hebben we van diverse bedrijven flinke korting gekregen op PR 

& communicatie middelen; denk hierbij aan de website, flyers, banners en de huisstijl.  

Het eerste projectjaar hebben we gratis gebruik kunnen maken van het kantoor. De Fonteinkerk heeft ons dit als gift 

geschonken.  

Het gerealiseerd resultaat zal in het tweede projectjaar gebruikt worden voor organisatiekosten en projectkosten.  
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YOURCUBE-MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD 
 

YOURCUBE  

Het project waaronder de MDT bij Stichting Netwerk Time to Connect draait heet “YourCube”. Dit is opgezet door het 

landelijke inspiratienetwerk TijdVoorActie en sinds maart 2020 actief in zo’n 18 steden in Nederland. YourCube is er voor 

alle jongeren tussen de 14 en 27 jaar die maatschappelijke impact willen hebben door van betekenis te zijn voor anderen, 

zichzelf willen ontwikkelen en dit samen met anderen willen doen. 

HET TRAJECT   

Een MDT-traject bij YourCube duurt 3 tot 6 maanden waarbij de jongere zich 80 uur inzet. Ongeveer 60 uur daarvan omvat 

het daadwerkelijke vrijwilligerswerk. Ongeveer 20 uur daarvan omvat begeleiding en training. Het doel van YourCube is dat 

een jongere een leercurve doormaakt, door het helpen van een ander.  

Tijdens een intakegesprek met een jongere worden samen persoonlijke doelen opgesteld. Het kan zijn dat hij of zij al 

precies weet wat hij/zij wil bereiken en hoe hij/zij daar denkt te komen en wat daarvoor nodig is. Het kan ook zijn dat een 

jongere veel begeleiding van ons nodig heeft om de persoonlijke doelen en het traject helder te krijgen. Vervolgens wordt 

er een plek gezocht waar de jongere aan de slag kan gaan. Deze plek wordt uitgezocht op basis van de interesses en 

leerdoelen van de jongere.  

Er wordt goed contact gehouden met de deelnemende jongeren, op ongeveer de helft van het traject is er een tussentijdse 

evaluatie en aan het eind een afsluitend evaluatiegesprek. Na afronding kan de Europass uitgereikt worden. De Europass is 

een Europees erkend certificaat dat iedere jongere ontvangt na het goed afronden van het traject. Op dit certificaat staat 

wat de jongere gedaan en geleerd heeft. Dit kan de jongere toevoegen aan zijn/haar CV.  
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YOURCUBE–INHOUDELIJKE TERUGBLIK OP 2020 
 
We begonnen het project YourCube op 1 april. De eerste focus lag op het werven van jongeren en het creëren van 

werkplekken waar jongeren hun YourCube-traject konden uitvoeren.  

De cijfers van 2020 zijn als volgt: 

Aantal gestarte deelnemers: 10 

Vroegtijdig gestopt: 2 

Afgerond in 2020: 0 

WERVING  
We hebben op verschillende manieren aan werving gedaan om jongeren te vinden voor YourCube;  

- Op de eerste plaats hebben we de jongeren die al actief waren in het netwerk van Netwerk Time to Connect benaderd en 

geïnformeerd over YourCube.  

- We hebben kerken benaderd, samenwerking gezocht en een presentatie gehouden om bekendheid te geven aan 

YourCube 

- We hebben berichten geplaatst op sociale media over dit nieuwe project en artikelen laten plaatsen in de lokale kranten.   

- We hebben al onze samenwerkingspartners die veel met jongeren werken allereerst het concept van de maatschappelijke 

diensttijd uitgelegd, vervolgens hebben we verteld over ons nieuwe project. 

- We hebben nieuwe samenwerkingspartners en schakelpartners allereerst het concept van de maatschappelijke diensttijd 

uitgelegd en raakvlakken gezocht voor dit project.  

- We hebben gesprekken gevoerd met de wethouder om draagvlak te creëren. Dit draagvlak is ontstaan door de toezegging 

dat we opgenomen zouden worden in de instrumentenkaart. 

- Er is contact gelegd met verschillende scholen.  

De landelijke doelstelling ligt op het werven van 35 deelnemers per half jaar. Deze doelstelling hebben we niet gehaald. We 

gaan ervan uit dat de Corona-crisis daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. 

De tien deelnemers die we in 2020 hebben geworven kwamen voornamelijk uit het Netwerk van Netwerk Time to Connect 

(1), via individuele aanmeldingen (4), via stichting Strong ID (1) en via ROC Friese Poort (4).  

WERKPLEKKEN  
Een werkplek voor een jongere die meedoet aan YourCube kan heel divers zijn. Op de eerste plaats zijn we in gesprek 

gegaan met de huidige samenwerkingspartners zoals woon-/zorgcentra en burgerinitiatieven zoals de 

Buurvrouw&Buurvrouw-bus, De Groene Apotheek en diens netwerken. Daar kregen we direct positieve reacties van. 

Daarnaast hebben we nieuwe partners bereikt zoals: dBieb, Team Statushouders, Jeugdhulp Friesland, Stadstuin Techum, 

Survival Vereniging Leeuwarden, AV Leonitas, Fairtrade Gemeente Leeuwarden. We hebben onze contacten in wijkcentra 

van Amaryllis uitgebreid.  

Jongeren kunnen hun YourCube-traject vormgeven door vrijwilligerswerk te doen bij één van onze partners op locatie. Ze 

krijgen daar intern begeleiding tijdens hun werkzaamheden. De trajectbegeleiding blijft bij de coördinatoren van YourCube.  
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Ook kunnen jongeren zich inzetten als maatje tijdens hun traject. Hierbij bezoeken ze wekelijks een hulpvrager thuis en 

gaan ze indien gewenst met die persoon op pad. Gezelschap en begeleiding bij activiteiten zoals sporten of boodschappen 

doen staan hierbij centraal. Dit doen de jongeren voornamelijk individueel met begeleiding vanuit YourCube.  

Ook kunnen jongeren zelf een project opzetten binnen hun YourCube traject. Denk hierbij aan het organiseren van een 

sport-/muziekproject of buurtactiviteit om de sociale cohesie te bevorderen.  

TRAJECTBEGELEIDING  
Met alle startende deelnemers hebben we een intakegesprek gevoerd. Bij een aantal deelnemers heeft daaraan 

voorafgaand nog een kennismaking plaatsgevonden. Dit gebeurde soms fysiek, soms online. We hebben in december een 

brainstorm georganiseerd om de jongeren een ontmoetingsmogelijkheid te bieden en met hen na te denken over 

mogelijkheden die nog wel kunnen. We kijken terug op een geslaagde middag, waar we de deelnemers actief betrokken 

hebben om in kaart te brengen wat voor mogelijkheden er zijn om fysiek vrijwilligerswerk te doen zonder de verbinding te 

verliezen. Deze mogelijkheden zijn erg waardevol voor ons en geven ons richting in onze strategie voor 2021. De 

coördinatoren hebben daarnaast bijna wekelijks (en soms meerdere keren per week) contact gehad met de deelnemende 

jongeren. Wanneer mogelijk, zijn de coördinatoren mee geweest naar matchingsgesprekken op locatie. 

TRAININGEN  
Bij het volgen van een YourCube-traject horen ook trainingen om jezelf te ontwikkelen en om, als het even kan, 

persoonlijke leerdoelen te ondersteunen. In oktober hebben we een training uitgesteld naar 2021 in verband met de 

coronamaatregelen.  

MDT ONDERWIJS  
Vanuit Tijd voor Actie is er ook een apart concept ontwikkeld voor MDT op scholen: MDT Onderwijs. Hierbij wordt het MDT-

traject geïntegreerd op een school en vallen de uren deels in het onderwijsprogramma. Wij zijn daarmee gestart op ROC 

Friese Poort ten tijde van de tweede lockdown-periode. Helaas heeft die ervoor gezorgd dat we nauwelijks plekken hebben 

kunnen vinden voor de deelnemende studenten. In goed contact met ROC Friese Poort hebben we de situatie onder de 

loep genomen om op die manier tot een nieuwe strategie te komen voor een volgende lichting studenten in de zomer. We 

zouden erg graag contact hebben met een middelbare school, maar tot op heden hebben we alleen nog een uitnodig gehad 

van het Gomarus-college. Dit heeft door de lockdown nog geen vervolg gehad. 

CORONA  
Vanwege de Corona-crisis hebben we de start van YourCube moeten vertragen. Ook was het lastiger om jongeren te 

werven, omdat veel scholen tijdelijk dicht waren of hun focus hadden bij het bieden van online-onderwijs. Daarnaast 

konden we grote groepen jongeren niet fysiek benaderen vanwege de Corona-maatregelen. Soms moesten activiteiten, 

trainingen of groeiplaatsen afgelast of verplaatst worden. Of ze moesten in een online setting aangeboden worden, wat 

vaak voor een mindere opkomst van jongeren zorgden. Toch kon er gelukkig ook veel wel doorgaan. Tien jongeren konden 

starten met hun YourCube traject en hebben verschil kunnen maken voor mensen met geen of weinig netwerk.  

UITGAVEN 
Totaal uitgaven YourCube €               42.979,57* 

 

(*afkomstig uit ons financiële overzicht van 2020, opgesteld door onze penningmeester) 
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YOURCUBE–VOORUITBLIK NAAR 2021  
 
In het jaar 2021 willen we de landelijke doelstelling halen van 35 deelnemers per half jaar. Daarom zullen we ons in de 

eerste maanden vooral focussen op werving van nieuwe deelnemers. Dit doen we door nieuwe samenwerkingspartners te 

benaderen die binnen hun werk en netwerk deelnemers kunnen aanbieden voor YourCube. Ook zullen we de deelnemende 

jongeren stimuleren om nieuwe deelnemers aan te dragen en zullen we samenwerken met Oranje Helpers om gebruik te 

maken van hun wervingscampagnes.  

In het jaar 2021 willen we ons aanbod van MDT-plekken voor de deelnemers uitbreiden zodat er een gevarieerd aanbod 

ontstaat en elke deelnemer aan de slag kan op een plek die aansluit bij zijn/haar leerdoelen en interesses. Dit zullen we 

gaan doen door organisaties en instellingen waarmee we nog niet samenwerken te benaderen en in ons huidige netwerk 

steeds onze oren en ogen open te houden en actief in te gaan op nieuwe kansen. Daarnaast gaan we, om niet te veel 

afhankelijk te zijn van onze samenwerkingspartners als zij vanwege de coronamaatregelen hun deuren noodgedwongen 

gesloten moeten houden, een andere strategie hanteren om MDT-plekken te werven. We gaan namelijk meer sociale 

projecten aanbieden die de potentiële MDT’ers zelf op kunnen zetten. 

In het jaar 2021 willen we elke 3 maanden een training “Time to Grow” aanbieden aan de deelnemende jongeren. Daarbij 

zullen we proberen aan te sluiten bij de activiteiten en interesses van de deelnemers op dat moment. Ook zullen we op 

zoek blijven naar samenwerkingspartners om trainingen aan te bieden. Tussendoor zullen er verschillende 

groepsbijeenkomsten zijn (online of offline indien mogelijk) om verbinding te creëren onder onze vrijwilligers. 

In het jaar 2021 willen we met minimaal één school een samenwerking aangaan die zal deelnemen aan MDT- Onderwijs. 

We zijn daarover in gesprek met ROC Friese Poort gegaan en zullen, door de ervaring van afgelopen jaar, dit keer werken 

met derdejaars studenten in plaats van eerste- of tweedejaars.  Ook hopen we weer stappen te kunnen zetten met andere 

middelbare scholen in Leeuwarden. 

In het jaar 2021 zullen we vast nog steeds te maken hebben met de Corona-maatregelen en de aanhoudende crisis. Toch 

geloven we dat we ondanks alle aanpassingen jongeren een mooi traject aan kunnen bieden en dat we steeds op creatieve 

manieren vormen vinden om jongeren verschil te kunnen laten maken in het leven van stadsgenoten zonder netwerk of om 

hun perspectief te laten verspringen. En we geloven dat we een bijdrage kunnen leveren aan de persoonlijke groei en 

ontwikkeling van de jongeren.  
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St. Netwerk Time to Connect wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 

YourCube wordt mogelijk gemaakt door: 

 

 


