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VOORWOORD 
 

Een opstartend jongerenvrijwilligersnetwerk in een tijd waar door de pandemie 

allemaal dingen anders gingen was een hele uitdaging. Vanuit het bestuur zijn we 

heel trots op onze professionals die zich met ziel en zaligheid inzetten voor het 

bieden van hulp en netwerk aan kwetsbare inwoners van Leeuwarden. 

We doen het voor de verhalen van de jongeren! Door het doen van 

vrijwilligerswerk gaat er een wereld voor hen open. Ze ervaren wat iets doen voor 

een medemens met hen en met de ander doet. Zo waardevol voor hen en voor de 

maatschappij. 

Binnen de verschillende projecten van Netwerk Time to Connect zijn we dankbaar 

voor de projecten en de hulpactiviteiten die mogelijk waren. Het is prachtig om te 

zien dat er zich een netwerk vormt van jongeren die zich inzetten voor hun 

medemens. 

 

In 2022 gaan we volop verder met het uitbouwen van een duurzaam netwerk wat 

niet meer weg te denken is uit Leeuwarden. 

 

Leeuwarden 

Juni 2022, 

Namens het bestuur, 

Ruben Muller 
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INLEIDING 

 

Netwerk Time to Connect (TTC) biedt hulp en netwerk aan kwetsbare inwoners van 

Leeuwarden. Dit doen wij door jongeren tussen de 15 en 30 jaar te inspireren om 

zich vrijwillig in te zetten. De 3 parttime coördinatoren verbinden jongeren met 

kwetsbare inwoners en initiatieven op een manier dat jongeren op hun eigen 

manier van betekenis kunnen zijn. Wij geloven dat dit een duurzame manier is om 

te streven naar een samenleving waarin mensen het normaal vinden om naar 

elkaar om te zien. Een mooie erkenning hiervoor is dat we zijn verrast door de 

werkgroep Fairtrade Leeuwarden met een SDG-certificaat.  

 

TTC doet dit in de vorm van 2 projecten; LeeuwarderHeld en MDT YourCube.  

LeeuwarderHeld omvat een laagdrempelige manier van vrijwilligerswerk.  

MDT YourCube is een project wat valt onder het landelijke programma van de 

“Maatschappelijke Diensttijd” en biedt jongeren een kans om zowel 

maatschappelijke impact te hebben als ook zichzelf te ontwikkelen in 

persoonsvorming en burgerschap op de manier die het beste bij hen past. 

2021 was het tweede jaar dat het netwerk actief is geweest. Het in 2020 gecreëerde 

draagvlak binnen verschillende maatschappelijke organisatie heeft ervoor gezorgd 
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dat diverse hulpvragers bij ons terecht zijn gekomen. Veel hulpvragen hebben we 

kunnen oplossen door jongeren in te zetten die graag belangeloos van betekenis 

willen zijn voor anderen. Ook de aanmeldingen van jongeren zijn de afgelopen 

maanden significant 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 weten te 

vinden.  

Het tweede jaar van MDT bij Netwerk Time to Connect was een jaar van 

versteviging en meer draagvlak in het sociale landschap waardoor een fundament 

is neergezet om verder op te bouwen. Door dit fundament hebben we meer vorm 

kunnen geven aan de inhoud van ons aanbod, specifiek gericht op wat er in 

(omgeving) Leeuwarden voor jongeren in (en omgeving van) Leeuwarden te 

bieden is. 
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INHOUDELIJKE EVALUATIE 
 

SAMENVATTING 
We hebben weer een bewogen projectjaar achter de rug. De gevolgen van de 

coronapandemie liepen als een rode draad door onze activiteiten. Het ene 

moment zaten we in lockdown. Het andere moment mochten we weer wat meer, 

om in het najaar toch weer veel dingen niet te kunnen doen. Er werd een 

behoorlijk beroep gedaan op onze creativiteit. In samenwerking met al onze 

betrokken vrijwilligers, professionals en de organisaties met wie wij samenwerken 

is dat gelukt! 

Intern is de organisatie ook veranderd. Beide initiatiefneemsters van de stichting, 

Samantha en Marieke, hebben de stichting in 2021 verlaten. Hierbij willen wij 

beiden nogmaals bedanken voor hun enorme inzet in de eerste fase van dit traject. 

Coördinator Marit Kapitein is begin 2021 gestart, maar is per 31 december ook weer 

vertrokken.  

Het jaar 2021 was tevens het jaar van groei en ontwikkeling binnen het team; door 

de personeelswissels werd steeds duidelijker dat de kaders op de werkvloer erg 

belangrijk waren. Door deze bewustwording hebben we een 

professionaliseringsslag gemaakt en specifiek geworven voor een relatie-

/financieel beheerder. Deze werd gevonden in de persoon van Dennis Roskam. 

Dennis is in de zomer gestart en op de valreep van 2021 is het team versterkt met 

Jana Petersen. Daarmee bestaat het team in 2022 uit Jeroen (Slaets), Jana en 

Dennis. Aangevuld met twee stagiaires vormen zij een mooi team. 

2021 was het tweede jaar dat het netwerk actief is geweest. Het in 2020 gecreëerde 

draagvlak binnen verschillende maatschappelijke organisatie heeft ervoor gezorgd 

dat diverse hulpvragers bij ons terecht zijn gekomen. Veel hulpvragen hebben we 

kunnen oplossen door jongeren in te zetten die graag belangeloos van betekenis 

willen zijn voor anderen. Ook de aanmeldingen van jongeren zijn de afgelopen 

maanden significant 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 weten te vinden. 
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Het tweede jaar van MDT bij Netwerk Time to Connect was een jaar van 

versteviging en meer draagvlak in het sociale landschap waardoor een fundament 

is neergezet om verder op te bouwen. Door dit fundament hebben we meer vorm 

kunnen geven aan de inhoud van ons aanbod, specifiek gericht op wat er in 

(omgeving) Leeuwarden voor jongeren in (en omgeving van) Leeuwarden te 

bieden is. 

In 2021 hebben we voor het project Leeuwarder Held 88 projecten uitgevoerd wat 

geresulteerd heeft in 613 inzetmomenten. We hebben 113 jongeren mogen 

inzetten en daarmee 497 hulpvragers geholpen. Het aantal uren wat hiervoor 

belangeloos is ingezet in 2021 is 1.333. 

Voor MDT zijn er in 2021 39 nieuwe trajecten gestart. Dit jaar zijn we gestart met de uitvoering van 

projectgroepen met jongeren die gezamenlijk een MDT-traject volgen en samen sociale projecten 

(leren) opzetten in het kader van hun traject. 

JONGEREN AAN HET WOORD  
Als organisatie zetten we de jongeren met hun kwaliteiten en ideeën centraal. 

Voor ons is het van belang dat jongeren zich op hun eigen manier kunnen 

inzetten. Samen met hen gaan we op zoek wat het beste bij hen past en waar hun 

hart warm van wordt. Wij willen samen met de jongeren aan een Leeuwarden 

bouwen waar het normaal is naar elkaar om te zien. Wij zijn ervan overtuigd, dat 

jongeren die op de juiste plekken zijn, zich ook op een duurzame manier inzetten 

en zich kunnen ontwikkelen in hun burgerschap.  

Veel van de jongeren zijn vanuit hun opleiding op zoek naar vrijwilligerswerk of 

stageplekken waardoor ze hun studiepunten kunnen halen. Wij haken hierop in en 

proberen samen een plek te vinden waarmee ze niet alleen studiepunten halen, 

maar ook mogen ervaren dat ze van betekenis kunnen zijn. Ze kunnen beleven 

hoe een klein beetje aandacht of een kleine moeite voor een andere persoon het 

verschil kan maken. De meeste jongeren kunnen van tevoren niet inschatten 

hoeveel invloed ze kunnen hebben op een ander. Pas na hun trajecten zien ze hun 

eigen meerwaarde. 

Om dat te kunnen laten zien hebben we een aantal jongeren gevraagd om quotes 

te benoemen over hun vrijwilligerswerk. In het komende stuk laten we de jongeren 

spreken:  
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Sarina over haar idee voor een Kerstkaartenactie:  

“Elkaar helpen is de kleinste moeite die er bestaat, maar het is wel het grootste 

gebaar. Door iemand te helpen maak je diegene weer blij en word je er zelf ook blij 

van door de lach op het gezicht van de ander☺” 

Bouwen aan community van jongeren die van omzien naar elkaar een leefwijze 

maken en elkaar daarin willen vinden. Dit doen we door middel van sociale 

activiteiten met de jongeren die als vrijwilliger betrokken zijn bij Netwerk Time to 

Connect. 

Melissa over de sociale groepsactiviteit die ze heeft georganiseerd: 

“Het was heel gezellig om met zijn allen bij het vuur te zitten En de opbouw en 

afbraak te zien van de bbq. Ik heb geleerd dat een activiteit regelen goede 

planning vergt en dat je op elkaar moet kunnen rekenen.”  

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.  

Corijn over zijn maatjestraject: 

“Ik ben het maatje geweest van een vluchteling en we kletste heel erg veel. We 

leerde heel erg veel van elkaar en bouwde een mooie band op.” 

Katja over haar maatjestraject:  

“Probeer een regenboog in iemands wolk te zijn”. 

Deze jongeren hebben zich op heel verschillende manieren ingezet in de 

maatschappij en voor eenzame en kwetsbare mensen in Leeuwarden. Ze mochten 

ervaren dat ze van betekenis kunnen zijn. Tegelijkertijd hebben ze ook gezien hoe 

dankbaar de mensen zijn, die ze hebben ondersteund. Door hun inzet hebben ze 

niet alleen het netwerk van iemand uitgebreid maar zich ook zelf ontwikkeld.  
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EVALUATIE WERKZAAMHEDEN 
In dit tweede jaar hebben we de werkzaamheden gestroomlijnd met één 

belangrijk uitgangspunt in de werving; de jongere staat centraal. Op basis van hun 

wensen, interesses, kwaliteiten, leerdoelen gaan we op zoek naar een match in 

project LeeuwarderHeld of MDTYourCube. De “funnel” die we op deze manier 

hebben gecreëerd werkt voor ons efficiënter en belast de jongere niet onnodig 

met keuze voor één van de projecten. 

VOORUITBLIK 

Bouwen aan community 

Het afgelopen jaar werden de jongeren door coronamaatregelen nog steeds heel 

erg beperkt in hun leven. Er waren weinig mogelijkheden voor ontmoeting en 

gezelligheid. Wij merkten dat ze zich steeds meer terugtrokken. Door de verplichte 

isolatie nam ook de eenzaamheid onder jongeren nog toe. Ze bleven meer thuis 

en wij zagen veel psychische problemen onder jongeren. Hier wilden we op 

aansluiten en bouwen aan een community. Wij willen mogelijkheden bieden voor 

ontmoeting en netwerken. We willen niet alleen de hulpvrager door de jongeren 

ondersteunen maar ook de jongeren zelf ondersteunen in het strijden tegen 

eenzaamheid. Dat willen we doen door regelmatige activiteiten voor onze 

vrijwilligers. Wij hopen dat er een einde gaat komen aan de maatregelen en het 

weer mogelijk wordt om in groepen bij elkaar te komen.  

Wij willen onze vrijwilligers ook een netwerk bieden waar ruimte is voor 

ontmoeting maar ook ondersteuning. Door middel van activiteiten willen we 

regelmatig samen komen. Naast deze gezellige momenten willen we ook 

structureel trainingen en plek voor gesprek bieden. Het plan is om twee maanden 

gezellig samen te komen. Om en om activiteit maar ook avonden met gesprek en 

delen van moeilijkheden.  

DRAAGVLAK CREËREN BIJ ANDERE PARTIJEN 

Als stichting zijn wij afhankelijk van donateurs (particulier en bedrijven) in geld en 

natura, subsidies en de Gemeente Leeuwarden. Wij zijn daar zeer dankbaar voor. 

Zonder deze steun kunnen wij ons werk niet doen en vallen er veel mensen ‘buiten 

de boot’. 

Met name in het aanvragen van fondsen zit enorm veel tijd. Het aanvragen, 

tussentijdse vragen beantwoorden en de verantwoording achteraf zijn 
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arbeidsintensief. Deze tijd willen we liever inzetten voor het uitbreiden van ons 

netwerk.  

De komende tijd gaan we daarom meer inzetten op het vergroten van onze 

bekendheid binnen Leeuwarden. Het moet vanzelfsprekend zijn dat jongeren die 

iets willen doen voor een ander Netwerk Time to Connect benaderen. Het moet 

vanzelfsprekend zijn dat bedrijven die iets willen doen voor Leeuwarden op het 

sociaal-maatschappelijk vlak, met name eenzaamheid, Netwerk Time to Connect 

benaderen met de vraag ‘hoe’ ze kunnen bijdragen.  

Ons doel is dan ook om steeds vaker aanwezig te zijn bij evenementen en 

bijeenkomsten waar jongeren zoekend zijn naar mogelijkheden om 

vrijwilligerswerk te doen. Waar mogelijk initiëren wij zelf gesprekken met 

organisaties en instellingen waar jongeren zijn, om onze rol en mogelijkheden 

kenbaar te maken. 

Bedrijven willen we aan ons binden door het bieden van sponsorpakketten. 

Afhankelijk van hun interesse in onze doelgroepen vragen wij of ze een bijdrage 

willen doen om de hulp aan deze doelgroepen mogelijk te maken. 

STRUCTUUR UITBREIDEN IN DE ORGANISATIE 

In 2022 willen we de organisatie professionaliseren en onze werkstructuur 

verbeteren. Met een duidelijke format van onze werkwijze en het specifieke 

aanbod voor de vrijwilliger willen we ook de samenwerking met scholen en andere 

samenwerkingspartners uitbreiden. Wij hebben lijnen ontwikkeld die aansluiten 

bij het onderwijs en praktijkorganisaties. Met deze structuur is niet alleen de 

communicatie met partnerorganisaties makkelijker, maar ook voor de jongeren 

zelf wordt hun vrijwilligerswerk duidelijker en inzichtelijker. Deze structuur zal 

kaders bieden aan het aanbod dat we bieden en de mogelijkheden voor jongeren 

om zich in te zetten. We merken dat deze kaders nodig zijn om richting te geven 

aan de jongeren. Binnen deze kaders sluiten we aan bij de ideeën en kwaliteiten 

van de jongeren. De globale lijnen zijn inhoudelijk nog steeds vrij en individueel in 

te vullen, alleen geven ze structuur en een richtlijn.     
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RESULTATEN 
 

 

Het aantal projecten laat een lichte stijging zien. We zien een afname in het aantal 

vrijwilligers ten opzichte van 2020 en ook het aantal hulpvragers is afgenomen. 

Door de gevolgen van de maatregelen rondom Covid-19 waren contacten vaak 

niet mogelijk. Hierdoor hebben we minder vrijwilligers kunnen inzetten en 

hulpvragers kunnen helpen.  

Wel zien we een stijging in de hulpactiviteiten/inzetmomenten en het aantal 

ingezette vrijwilligersuren. De oorzaak hiervan is dat we een toename hebben 

gezien van het aantal maatjestrajecten. Die hebben intensiever plaatsgevonden, 

wat leidt tot meer vrijwilligersuren. Een aantal sociale activiteiten bij 

verzorgingstehuizen verklaart de stijging van de inzetmomenten. 
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PR & COMMUNICATIE  
In ons contact met jongeren focussen we ons door middel van social media op de 

verhalen van de jongeren zelf. 
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FINANCIËLE EVALUATIE 
 

Inkomsten Leeuwarder Held 2021 

  Resultaat 

VSBfonds € 9.000,00 

Kansfonds € 9.000,00 

Oranje Fonds € 8.800,00 

Fundatie van den Santheuvel, Sobbe € 2.000,00 

Iepen Mienskipfûns € 9.000,00 

Femme van der Schaaf €5.000,00 

Gemeente Leeuwarden €15.000,00 

Kerken € 12.133,33 

Giften € 1.969,73 

Totaal € 71.903,06 

 

Uitgaven Leeuwarder Held 2021 

  Resultaat 

Personeel € 50.116,63 

Salaris € 27.693,33 

Loonaangifte belastingdienst € 14.538,51 
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Pensioenfonds Zorg en Welzijn € 7.610,93 

SPAWW € 216,70 

Arboned € 57,16 

Vrijwilligersbudget € 380,73 

LH Vrijwilligersbudget € 380,73 

Bijdrage inspiratienetwerk TijdVoorActie € 3.000,00 

Bijdrage TvA € 3.000,00 

Bestuurskosten € 153,89 

Bestuurskosten € 153,89 

Projectkosten € 221,38 

Projectkosten € 221,38 

Huur € 8.000,00 

Huurkosten € 8.000,00 

Inventaris € 0,00 

Kantoorkosten € 433,69 

Kantoorkosten € 433,69 

PR & Communicatie € 236,69 

PR & Communicatie € 107,69 

Belkosten € 129,00 

Verzekeringen € 1.704,17 
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Aansprakelijkheidsverzekering € 96,68 

Verzuimverzekering Turien € 1.427,21 

Polaris verzekering € 180,28 

Accountants- en administratiekosten € 698,76 

E-boekhouden € 64,80 

Bankkosten € 69,52 

MKB salarisadviseurs € 564,44 

Onvoorziene uitgaven € 3.212,86 

Administratieve kosten € 147,86 

Netwerkgesprekken € 65,00 

Reservering Accountant € 3.000,00 

Totaal € 68.158,80 

  

Gerealiseerd resultaat € 3.744,26   

  

Bovenstaande balans is opgemaakt op 1 juni 2022 door de penningmeester van 

Netwerk Time to Connect. 

  

Toelichting 

Het projectjaar 2021 heeft net als ons eerste projectjaar te leiden gehad van de 



17 
 

coronapandemie. Zowel aan de inkomsten als de uitgaven kant heeft dit effect 

gehad. Activiteiten gingen niet door of waren online waardoor er minder kosten 

waren. Aan de andere kant is men voorzichtig met het geven van giften en met 

sponsoring. 

Wel heeft de pandemie gezorgd voor geld vanuit de gemeente speciaal bedoeld 

voor het bestrijden van de negatieve effecten van de pandemie bij jongeren. 

Specifieke toelichting 

We hebben minder personeelskosten gemaakt dan begroot omdat de begroting 

gebaseerd was op een onjuiste berekening gebaseerd op 1,0 fte i.p.v. 0,89 fte. Voor 

de begroting van 2022 is gerekend met de juiste bedragen. We hadden nog geen 

reservering gemaakt voor de accountscontrole die we in 2023 moeten laten 

uitvoeren. Dit hebben we nu wel gedaan. 

In een uitdagend jaar is er goed op de portemonnee gelet dat uiteindelijk tot een 

positief resultaat van €3.744,- heeft geleid. Dit bedrag wordt in 2023 ingezet voor 

organisatie -en projectkosten en daarmee bouwen we aan een duurzame en 

gezonde financiële basis. 

MDT-YOURCUBE 

MDT-YourCube is een project dat valt onder de maatschappelijke diensttijd. Dit is 

een landelijk programma waarmee jongeren maatschappelijke impact hebben 

samen met andere jongeren en zich tegelijkertijd ontwikkelen. 

Sinds april 2020 voeren we MDT-YourCube uit bij Stichting Netwerk Time to 

Connect. Vooral in die opstartfase hadden we erg veel last van de uitbraak 

coronapandemie. Deze situatie maakte dat we ons hebben gericht op de kwaliteit 

in de relatie met de MDT-jongeren in plaats van de kwantiteit. 

Natuurlijk was de pandemie in 2021 niet voorbij. Toch kunnen we zeggen dat we al 

wel vooruitgang hebben gezien in de cijfers. Als we terugkijken zien we dat onze 

investering kwantificeerbare vruchten heeft afgeworpen. Daar waar het aantal 

gestarte MDT-trajecten nog 10 was, was dat in 2021 namelijk al 39. De reden 

hiervoor is dat we meer draagvlak hebben bij verschillende scholen. Dit zijn diverse 

opleidingen van NHL/Stenden en ROC Friese Poort
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Onze projecten worden mede mogelijk gemaakt door samenwerkingspartners: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             


