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zet je in voor 
jouw stad!

Jaarverslag 

2020
Het team van CityShapers coördineert hulpvragen 
en zoekt actief jongeren op om hen te verbinden 
met mensen in een kwetsbare situatie. 
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1. INLEIDING

CityShapers is een 
vrijwilligersnetwerk dat als doel 
voor ogen heeft om jongeren 
en jongvolwassenen in de regio 
Kennemerland te Inspireren en 
te faciliteren om zich in te zetten 
voor de meest kwetsbaren in de 
samenleving: mensen met weinig 
of geen netwerk. 

Wij geloven in een samenleving 
waarin mensen naar de ander 
omzien en er voor elkaar zijn. Het 
team van CityShapers coördineert 
hulpvragen tussen de hulpvrager 
en vrijwilliger, en zoekt actief 
jongeren op om hen te verbinden 
met mensen in een kwetsbare 
situatie. 

Vanuit die overtuiging willen 
wij een netwerk zijn welke dat 
contact faciliteert en inspireert. 
We brengen bestaande hulpvragen 
in kaart en motiveren jongeren 
om hier een helpende hand in te 
bieden. 

Voor deze hulpvragen wil 
CityShapers er zijn. Gesteund door 
het landelijke Inspiratienetwerk 
TijdVoorActie en in samenwerking 

met andere lokale organisaties, 
slaan wij bruggen tussen deze 
groepen. Door deze samenwerking 
hebben wij de expertise om juist 
jongeren te bereiken met onze 
missie. De kracht van de één is 
wat de ander nodig heeft; of het 
nu gaat om hulp met taal, de hond 
uitlaten, klusjes als schoonmaken 
in huis, of gewoon iemand om een 
spelletje mee te doen.

In 2020 hebben wij door de 
coronacrisis een explosieve groei 
doorgemaakt. Op basis daarvan 
zijn wij vele partnerschappen 
aangegaan en zijn zowel 
onze uitgaven als inkomsten 
toegenomen. Zo’n 200 jongeren 
hebben zich verbonden aan onze 
organisatie en hebben zich samen 
met vrijwilligers van Stichting 
Present Haarlem met hart en ziel 
ingezet voor hun stadsgenoten. 
Een uitgebreid verslag van onze 
activiteiten vindt u in bijlage 1. 

Hiernaast vindt u in een 
infographic een overzicht van onze 
belangrijkste activiteiten in de 
afgelopen maanden.
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Netwerk CityShapers 

50 GEZELLIGHEIDSACTIES
o.a. op 12 locaties met een 

draaiorgel en 3 vioolconcerten

4000 INGEKLEURDE 
KLEURPLATEN uitgedeeld 

aan ouderen

>900 UUR
geholpen in de 
kinderopvang

30 JONGEREN doen hun 
maatschappelijke diensttijd 

via CityShapers

85 ZOMERBOXEN
gevuld en bezorgd bij 

gezinnen met kinderen

1500 PUZZELBOEKJES
bezorgd bij ouderen i.s.m. 

Welzijnswerk Velsen

>780 TASSEN vol
boodschappen 
gedaan en bezorgd

1500 KILO ETEN ingezameld 
voor de voedselbank + 1200kg 
aardappelen en 100kg uien

700 VOEDSELPAKKETTEN
ingezameld en bezorgd i.s.m. 
het open huis

2 ACTIEDAGEN
15 tuinen opgeknapt & 320 
pannenkoeken gebakken 
voor zorginstellingen en 

45 
HULPVRAGEN 

OPGELOST
fiets gerepareerd / 

vervoer / verhuishulp 
/ schoonmaakhulp / 76 

dozen speelgoed bezorgd

2000 
MAALTIJDEN
uitgedeeld bij 

Stem in de Stad 
daklozenopvang

>2100 
KAARTEN
verstuurd

>1900 
BOSSEN TULPEN

bezorgd bij mensen 
met een vitaal beroep en 

ondernemers

68 MAATJES 
aan elkaar gekoppeld

148 
BOODSCHAPPENBUDDY’S 

gematched 60 MINIBIBLIOTHEKEN
in totaal gebouwd
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“CityShapers brengt het goede 
van twee werelden samen. De 
ene wereld, een kwetsbare wereld 
waar mensen soms zo`n behoefte 
hebben aan hele praktische 
ondersteuning en het aanpakken 
van klussen/projecten waar ze al 
jaren niet aan toekomen. Daarmee 
een positieve impact hebbend in 
levens van mensen. Veel meer dan 
alleen het oppakken van een klus, 
worden mensen even écht gezien. 
En de andere wereld, de snelle 
wereld van jongeren. Een wereld 
met smartphones, sociale media, 
projectmatig denken en direct en 
snel impact willen hebben op een 
zichtbare en tastbare manier. Voor 
de één een oplossing voor iets dat 
al jaren een probleem is, voor de 
ander een zaterdagmiddag nuttig 
bezig zijn en een #goedbezig 
‘instamoment’. Vanuit Het Open 
Huis staan wij positief tegenover 
de ontwikkeling van CityShapers. 
Nu al plukken onze bezoekers 
er de vruchten van, bijvoorbeeld 
door een recent georganiseerde 
schoonmaakdag in een van onze 
projecten. Jeugd, wijkbewoners 
en vrijwilligers van Het Open Huis 
hebben samen flats opgeruimd, 
geschilderd en vooral elkaar 
ontmoet. Wij verheugen ons dan 
ook op de verdere uitbreiding van 
CityShapers.” 

- Namens Het Open Huis, Berend 
Gunnink; Coördinator

“CityShapers vormt een 
waardevolle aanvulling op de 
huidige dienstverlening in Haarlem 
en omgeving op het gebied van 
vrijwilligerswerk voor en door 
jongeren. Een van de belangrijkste 
aanbevelingen bij het succesvol 
en duurzaam bemiddelen ten 
behoeve van jongeren, is dat 
jongeren zelf een centrale rol 
spelen bij de matching. Zij kennen 
de doelgroep immers het beste, 
spreken hun taal, weten welke 
projecten hen aanspreken, en 
aan welke voorwaarden deze 
projecten dienen te voldoen. De 
dienstverlening van CityShapers 
vult ons eigen aanbod aan. Het is 
raadzaam om het initiatief na de 
projectstart in te bedden in het 
netwerk van reguliere organisaties 
op het gebied van vrijwilligerswerk. 
Het Vrijwilligerscentrum Haarlem 
en omgeving staat hier voor open.”

- Namens het vrijwilligerscentrum, 
Linda Wegman; Directeur

Stichting Welzijn Velsen regelde de 
eerste weken van de Corona crisis 
de noodopvang voor kinderen van 
ouders met cruciale beroepen. Wij 
konden dit niet alleen met onze 
agogen en pedagogen bemannen 
en kwamen in contact met 
CityShapers. En dit was het begin 
van een prachtige samenwerking. 
Er was spoed bij en de coördinator 

2. AANBEVELINGEN
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van CityShapers kon ons direct in 
contact brengen met enthousiaste 
jonge vrijwilligers. Persoonlijk had ik 
contact met de coördinator en de 
vrijwilligers en wat was ik blij met 
hun inzet en flexibiliteit. Nood aan 
de man? Dan deed de coördinator 
uiterst zíjn best om te helpen en 
het lukte ons iedere week weer om 
de planning rond te krijgen en in te 
springen op noodsituaties. 

CityShapers weet hoe zij jongeren 
kunnen bereiken, motiveren en 
inzetten. Zij kennen jongeren 
en weten welke vraag bij welke 

jongere past. De jongeren voelen 
zich een ‘CityShapers’ en vinden 
het leuk de organisatie én hun 
generatie te vertegenwoordigen 
door vrijwilligerswerk te doen. 
Daarin zijn ze een grote aanvulling 
op bestaande organisaties. Wij 
hopen in de toekomst vaker samen 
te werken met CityShapers!

- Namens Welzijn Velsen, Lydia 
Moreira

VISIE
Haarlem is een stad voor jong en 
oud, waarin alle groepen mensen 
evenwichtig en positief met 
elkaar samenleven. Er is een fijne 
dynamiek waarin mensen naar 
elkaar omkijken. Zij signaleren het 
als iemand moeilijkheden ervaart 
en proberen de juiste manier te 
vinden om hulp te bieden. Het 
doel van deze samenleving is om 
iedereen in hun eigen kracht te 
zetten, zodat hulpontvangers ook 
hulpgevers kunnen worden. 

Jongeren zijn de drijvende kracht 
in deze samenleving. Met hun 
energie en enthousiasme zetten 

zij op allerlei manieren hun 
talenten in voor hun medemens. 
Zij maken de samenleving tot 
een levendig geheel waarin 
iedereen geïnspireerd wordt om 
zichzelf te zijn. In ontmoeting 
en verbinding met de ander 
worden bruggen geslagen tussen 
verschillende generaties, etniciteit, 
culturen, geloofsovertuigingen en 
geaardheid. Kinderen krijgen deze 
waarde zichzelf te kunnen zijn van 
jongs af aan mee en zien dit als 
noodzakelijk. Zij sporen elkaar aan 
om hierin mee te doen. 

Deze samenleving draait 
niet zo zeer om het doen 
van vrijwilligerswerk, maar 
om de waarde dat we naar 
onze medemens omzien. 
Naar elkaar omzien is een 
vanzelfsprekendheid, niemand 
hoeft zich alleen te voelen en 
iedereen heeft iemand die voor 
hem of haar zorgt.
We leven met elkaar samen 
en daardoor geeft iedereen 
persoonlijk meer betekenis aan 
zijn of haar eigen leven.

Deze samenleving wordt gevormd 
van onderaf. Het begint met een 
vriendelijke sfeer op straat en in 
de eigen omgeving. In ontmoeting 
en verbinding met de ander 
wordt naastenliefde zichtbaar en 
dat kenmerkt de samenleving. 
Kinderen krijgen deze waarden van 
jongs af aan mee en zien dit als 
noodzakelijk. Zij sporen elkaar aan 
om hierin mee te doen. 

“CityShapers vormt een 
waardevolle aanvulling op 
de huidige dienstverlening in 
Haarlem en omgeving op het 
gebied van vrijwilligerswerk 
voor en door jongeren.”

 Linda Wegman  
Directeur het vrijwilligerscentrum

3. CITYSHAPERS
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Haarlem is een stad voor jong en 
oud, waarin alle groepen mensen 
evenwichtig en positief met elkaar 
samenleven. De stad kent een fijne 
dynamiek waarin mensen naar 
elkaar omkijken. Zij signaleren het 
als iemand moeilijkheden ervaart 
en proberen de juiste manier te 
vinden om hulp te bieden. Het 
doel van deze samenleving is 
iedereen in hun eigen kracht te 
zetten, zodat hulpontvangers ook 
hulpgevers kunnen worden. 

WERKGEBIED VAN CITYSHAPERS
CityShapers zet zich in in de 
gehele regio Kennemerland. Het 
kantoor is echter gevestigd te 
Haarlem en daar woont ook het 
merendeel van onze vrijwilligers. 
Vanuit Haarlem groeien we echter 
snel uit tot een steeds meer 
regionale organisatie.

INSPIRATIEBRON 
CityShapers zet zich in voor 
de samenleving in en rondom 
Haarlem. De inspiratiebron voor dit 
werk vinden wij als organisatie 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, om mensen 
te behandelen zoals je zelf 
behandeld wilt worden. 
Dat is een bron van inspiratie 
voor het samenleven in Haarlem 
en het (her)ontdekken van de 
kracht van gemeenschap. Wij 
nodigen iedereen uit om met ons 
mee te doen, ongeacht hun eigen 
inspiratie, en wij zijn er ook voor 
iedereen.

MISSIE
De missie van CityShapers is dat 
jongeren een netwerk gaan bieden 
aan mensen die zelf weinig of geen 
netwerk hebben. 

DOEL
Ons doel is jongeren ertoe te 
bewegen actief betrokken en 
aanwezig te zijn in de samenleving 
van Haarlem.
 

Speerpunten

 Jongerenparticipatie

 Eenzaamheid bestrijden

 Formele en informele 
zorg verbinden

 Bruggen slaan

 Netwerk bieden 

 Generaties verbinden

4. WAT-WERKT-PRINCIPES 
BINNEN NETWERK 
CITYSHAPERS

ONTMOETING

1. Laagdrempelige  
ontmoetingsplekken 
 CityShapers organiseert zowel 

voor vrijwilligers als kwetsbare 
mensen tal van ontmoetingen. 
Wij bieden trainingen aan, 
organiseren borrels en zijn een 
platform dat mensen actief met 
elkaar in contact brengt. 

 Ook kunnen we mensen 
persoonlijk met elkaar in 
contact brengen als er 
bijvoorbeeld een mogelijkheid 
maatjescontact is. Een maatje is 
één van onze vrijwilligers die een 
gelijkwaardige relatie aan gaat 
met een kwetsbaar iemand, vaak 
op basis van gedeelde interesse. 

 Daarin starten we met een 
gezellig kopje koffie om kennis 
te maken en dat groeit vaak uit 
tot langdurig en gelijkwaardig 
sociaal contact.

2. Versterken van sociale 
vaardigheden.

 Ons werk is erop gericht mensen 
te helpen samen te ondernemen, 
met name ons maatjescontact 
voorziet daarin. Door 
koffiemaatjes, schaakmaatjes, 
fietsmaatjes, belmaatjes en 
etcetera worden jongeren én 
kwetsbare mensen vaardiger in 
het onderhouden van sociale 
relaties. 

3. Netwerksamenwerking, met 
professionele partners in alle 
wijken van de stad. 

 Wij werken waar 
mogelijk samen met een 
hulpverleningsorganisatie, 
waarmee we een hulpactie 
voorbereiden en evalueren, zodat 
de actie een langdurig gevolg 
heeft en leidt tot toegenomen 
zelfredzaamheid.

4. Bevordering van integratie, 
inclusie en acceptatie, door 
diversiteit in doelgroep, in 
vrijwilligers en in coaching en 
training door professionals. 

 Onze vrijwilligers en hulpvragers 
komen uit alle doelgroepen. 
Deze brengen wij met elkaar in 
contact. We hebben oog voor 
de specifieke kwaliteiten van 
verschillende vrijwilligers.
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VRIJWILLIGE INZET 

1. Kunnen, weten, willen, gevraagd 
en gezien worden. 

 Een van onze belangrijkste 
basisprincipes is dat wij jongeren 
leren dat zij een belangrijke 
groep zijn die veel te bieden 
heeft. Ook als zij zich in eerste 
instantie onzeker voelen.

2. Welkom en ondersteund voelen, 
eigen ontwikkeling stimuleren, 
sociale contacten opdoen.

 Wij hebben persoonlijk contact 
met alle vrijwilligers en 
hulpontvangers. Daarbij streven 
we naar gelijkwaardig contact 
tussen deze twee.

3. Ondersteunen van initiatieven
 CityShapers helpt jongeren 

hun eigen plannen en ideeën 
uit te voeren. Vaak leidt dat 
tot contact met hun eigen 
buurt waar zij een activiteit 
op touw zetten. Dat leidt tot 
enthousiasme en participatie 
van buurtbewoners. Dit zien 
we bijvoorbeeld bij de bouw 
van minibibliotheken waardoor 
leesgroepjes zijn ontstaan 
tussen jong en oud.

REDZAAM IN HET DAGELIJKS 
LEVEN 

1. Praktische hulp om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven 

 Onze activiteiten zijn op 
zelfredzaamheid gericht. 
Dat kan bijvoorbeeld door 
iemand te helpen in de tuin, 
waarna diegene de tuin zelf 
weer kan onderhouden. Of wij 
helpen iemand met de zware 
boodschappen, waardoor diegene 
toch weer naar de supermarkt 

gaat met kans op ontmoetingen, 
in plaats van dat diegene 
thuisblijft en alles besteld.

GEZONDE LEEFSTIJL

1. Gezondheidsvoorlichting
 Een voor ons onverwacht effect 

van het maatjesproject is dat 
het leidt tot gezonder leven. Dat 
kan door samen koken, samen 
bewegen en de stimulans die 
een maatje kan geven om dit 
te doen. Dit zien we terug bij 
eenmalige projecten, wanneer 
vrijwilligers contact houden met 
de hulpvrager. Onze vrijwilligers 
voorzien in de eenvoudige taal 
en voorlichting die kwetsbare 
mensen nodig hebben door dit 
samen met hen op te pakken.

2. Gedragsverandering
 Op het gebied van 

gedragsverandering voorzien 
onze vrijwilligers in de sociaal 
fysieke factoren. Zo helpen zij 
soms met de maaltijd, waardoor 
de ander aanleert gezond te 
koken. Of ze wandelen mee 
met iemand met een beperking 
waardoor deze niet inactief blijft. 

 Het gezonde gedrag wordt 
beloond door sociaal contact 
en gezelligheid. Het werk vindt 
plaats met een positief gevoel 
en de hulpontvanger ervaart 
steun bij het aanleren van goede 
gewoontes.

FYSIEKE EN SOCIALE 
TOEGANKELIJKHEID
CityShapers ondersteunt alle 
aanbod van vrijwilligers en alle 
vragen vanuit hulpontvangers. 
Daarmee zijn wij in principe 
maximaal sociaal toegankelijk. 
Fysieke toegankelijkheid is 
afhankelijk van omstandigheden. 
Vrijwilligers met fysieke 
beperkingen komen relatief weinig 
voor, maar is bijna altijd oplosbaar; 
hulpontvangers met beperkingen 
komen regelmatig voor en daar 

worden projecten ook op ingericht. 
Regelmatig is een project juist 
gericht op het vergroten van de 
fysieke mogelijkheden van een 
hulpontvanger, bijvoorbeeld door 
het opknappen van de tuin van 
een gehandicapte bewoner. 

BETAALBAARHEID
Een streven van CityShapers 
is dat de hulpontvanger zoveel 
mogelijk zorgt voor de materialen 
(bijvoorbeeld laminaat, verf 
etc). Dit is belangrijk om 
eigenaarschap te behouden en 
betrokkenheid te stimuleren. 
Mocht dit een probleem zijn 
dan kan de begeleider terecht 
bij diverse vermogensfondsen 
om dit te kunnen bekostigen 
of kan CityShapers hiervoor 
zorgdragen. Een belangrijke 
voetnoot bij dit eerdergenoemde 
streven is namelijk dat wij het 
onwenselijk vinden dat wij iemand 
niet zouden kunnen helpen om 
financiële redenen. Samen met 
de hulpontvanger en betrokken 
maatschappelijke organisaties 
zoeken we altijd de beste 
oplossing.

TRAINING 
PROJECTCOÖRDINATOREN
Een project wordt altijd geleid door 
een vrijwillige projectcoördinator 
of door één van de medewerkers 
van CityShapers. CityShapers 
biedt daarom trainingen aan 
aan haar coördinatoren en 
vrijwilligers, in samenwerking 
met het vrijwilligerscentrum en 
stichting Present. Deze training 

5. KWALITEITSCRITERIA
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zal gericht zijn op het correct 
omgaan met de vrijwilligersgroep 
en de hulpontvanger. CityShapers 
heeft tijdens een project ook een 
signaalfunctie, daarom vinden wij 
het belangrijk dat onze vrijwilligers 
problematiek kunnen herkennen 
en weten welke actie zij kunnen 
ondernemen. 

DIVERSITEIT 
CityShapers werkt zelf vanuit 
een christelijke achtergrond, met 
iedereen voor iedereen. Er is geen 
onderscheid in geloof, etniciteit of 
gender. CityShapers werkt samen 
met Haarlem mozaïek en Stem 
in de Stad in de inzet van jonge 
statushouders.  
Een hulpaanvraag is wel gebonden 
aan voorwaarden: de hulpvrager 
heeft geen eigen netwerk, niet 
voldoende financiën om de 
hulpvraag uit te besteden aan 
een professional en/of heeft 
een handicap. Omdat we de 
werkzaamheden als onderdeel 
zien van een begeleidingstraject 
werken we waar dat kan altijd 
in samenwerking met een 
maatschappelijke zorgorganisatie, 
of leggen wij zelf naderhand de 
link met het sociaal wijkteam.

CLIENTONDERSTEUNING
De werkwijze van CityShapers 
houdt onder meer in dat vooraf, 
tijdens en na afloop van een 
project ook contact is met de 
hulpontvanger. Dat kan zijn door 
de CityShapers medewerker 
of door de begeleidende 
maatschappelijke organisatie. 
Daardoor krijgt de hulpontvanger 
altijd de noodzakelijke 
ondersteuning. 
Als er geen maatschappelijke 
organisatie betrokken is, 

verstrekken wij de benodigde 
informatie hiervoor aan de 
hulpontvanger, waar dit van 
toepassing is. 

KENNIS VAN HET HAARLEMS 
AANBOD
Door het grote aantal 
samenwerkingspartners is 
CityShapers heel goed op de 
hoogte van de sociale kaart van 
Haarlem. Op het moment dat een 
groep vrijwilligers een “nieuw” 
aanbod heeft, zal  CityShapers snel 
via haar brede netwerk contact 
leggen met nieuwe partners 
waardoor ook die vrijwilligers 
aan nieuwe hulpvragers kunnen 
worden gekoppeld.
Ook komt het regelmatig voor dat 
wij andere hulporganisaties helpen 
door vrijwilligers bij hen in te 
zetten, zoals Het Open Huis, Stem 
in de Stad, Haarlem Mozaïek en 
Buurtgezinnen.

Onze kracht ligt in de nauwe 
samenwerking met een divers 
scala aan partners, in combinatie 
met een heel persoonlijk contact 
met jongeren. Omdat wij een 
verbinder zijn, zien we zowel 
de hulpvrager als de hulpgever. 
We kennen de kwaliteiten van 
jongeren en de behoeften van de 
maatschappij, daardoor kunnen 
wij ze op een waardevolle manier 
aan elkaar verbinden. Ons 
netwerk is flexibel en biedt ruimte 
voor creatieve en innovatieve 
oplossingen waarbij mensen 
samenkomen en samenwerken die 
dat eerder niet deden.

Een belangrijke unieke kwaliteit 
van ons netwerk is dat wij een 
directe ingang hebben bij alle 
kerken in de stad. Zo kunnen wij 
vaak snel werken en vrijwilligers en 
hulpvragers binnen hun eigen wijk 
verbinden.

Wanneer er bijvoorbeeld vragen 
zijn die niet door professionele 
zorg kunnen worden opgelost 
kunnen wij praktische en sociale 
ondersteuning bieden en de 
juiste mensen inschakelen met 
de noodzakelijke expertise. Het 
komt bijvoorbeeld vaak voor 
dat wij een vraag krijgen van 
thuiszorgmedewerkers, die een 
maatje zoeken voor een cliënt, of 
die een praktische klus bij hun 
cliënt zien die zij niet kunnen 
oplossen, zoals het verplaatsen 
van meubels of het opknappen van 
huis en tuin.

Jongeren staan persoonlijk achter 
onze organisatie, kennen onze 
medewerkers en vinden het 
daarom leuk om te helpen en mee 
te werken waar dat kan. 

Bovenal hebben wij een krachtig 
gemeenschappelijk doel met onze 
vrijwilligers en partnerorganisaties 
wat elke afzonderlijke schakel in 
ons netwerk overstijgt en verbindt: 
Haarlem iedere dag een beetje 
mooier maken.

CityShapers onderhoudt nauwe 
banden met enkele partners in de 
regio Kennemerland waarmee wij 
kennis en kunde delen: Present 
Haarlem, Serve the City en Youth 
for Christ Haarlem. Daarnaast 
werken wij op verschillende 
manieren nauw samen met andere 
organisaties in het sociaal domein, 
onder andere:

 Het Open Huis
 Het vrijwilligerscentrum
 Woord en Daad Schalkwijk

6. SAMENWERKINGS-
PARTNERS

“De werkwijze van 
CityShapers houdt 
onder meer in dat 
vooraf, tijdens 
en na afloop van 
een project ook 
contact is met de 
hulpontvanger.” 

 Jurrin Reckers 
Coördinator CityShapers
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 Stem in de Stad
 Haarlem Mozaïek 
 Kennemerhart 
 Hartekamp groep
 Triple ThreaT
  Stichting Buurtgezinnen
  Gemeente Haarlem, Heemstede  

   en Velsen
 ZoefZoef ouderenvervoer
 DOCK Haarlem
 Buuv
 VWC Haarlem
 Leger des heils
 Wijkteams 
 Woningbouwverenigingen
 Zorgcentra

   Welzijn Velsen
   Juttersgeluk
   SportSupport

CityShapers is bijvoorbeeld 
een samenwerking gestart met 
stichting SportSupport. Vrijwilligers 
sluiten met de mobiele 
pannakooi met enige regelmaat 
aan bij hun activiteiten. Dit zijn 
laagdrempelige, terugkerende 
activiteiten waarbij er goede 
relaties worden opgebouwd met 
kinderen en ouders in de buurt.

Een ander mooi voorbeeld van 
de lokale samenwerking is de 
SuperHero Kids Run die wij hebben 
georganiseerd in het najaar. Samen 
met allerlei lokale organisaties 
organiseerden we een coronaproof 
sportdag voor ruim 300 kinderen. 
Met name de jonge vrijwilligers 
van CityShapers die geen afstand 
hoefden te houden maakten dit 
praktisch mogelijk.

CityShapers is continu op zoek 
naar manieren om nieuwe 
samenwerkingen te starten en 
bestaande uit te bouwen. Ook 
jongeren die via ons hun eigen idee 
ten uitvoer brengen, stimuleren 
en coachen we in het zoeken naar 
samenwerking met bestaande 
partijen.

PROJECTVORMEN
CityShapers wil op verschillende 
manieren aanwezig zijn in de 
samenleving. We zien dat voor ons 
in korte en langdurige projecten. 
Wij denken hierbij strategisch en 
duurzaam. Een project kan leiden 
tot een langdurig relationeel 
contact dat generaties verbindt. 

Dat kunnen klusprojecten of 
éénmalige activiteiten zijn, 
maar ook langer lopende 
maatjesprojecten waarbij mensen 
voor een periode aan elkaar 
gekoppeld worden. 
CityShapers wil zich zo breed 
mogelijk inzetten, zodat alle 
talenten van de vrijwilligers benut 
kunnen worden. Via ons netwerk 
verwachten wij een breed scala 
aan hulpvragen binnen te krijgen. 
Met de inzet van onze vrijwilligers 
sluiten wij dus aan bij de breed 
liggende noden in de stad.

Wij maken onderscheid tussen 
projecten en hulpactiviteiten. 
Onder projecten verstaan 
wij eenmalige acties. Dit zijn 
bijvoorbeeld klusdagen of 
georganiseerde wandelmiddagen 
met ouderen.

Hulpactiviteiten zijn langdurige 
relaties, meestal tussen twee 
individuen, maar dit kunnen ook 
twee groepen zijn. Hierbij kunt 
u denken aan huiswerkhulp, 
thuishulp of een terugkerende 
spelletjesmiddag die een 
voetbalteam en bewoners van een 
verzorgingstehuis verbindt. 

Het coördinatieteam van 
CityShapers zorgt voor deze 
koppelingen. Belangrijke 
begrippen hierbij zijn 
flexibiliteit, goede informatie, 
laagdrempelige communicatie, 
projectbeschrijvingen en duidelijke 
afspraken. Wij onderhouden 

7. ORGANISATIE
uitgangspunten

 Vrijwillige inzet

 Multidiciplinaire 
 samenwerking

 Dienend aanwezig zijn

 Aansluiten bij 
 wat er al is

 Eigen initiatief 
 stimuleren 
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een actieve relatie met de 
jongeren die vrijwilligerswerk 
doen en begeleiden hen in het 
omgaan met de hulpvraag. De 
inzet wordt geëvalueerd na 
een activiteit, waarmee we de 
jongeren die vrijwilligerswerk doen 
zo goed mogelijk helpen in hun 
ontwikkeling naar een sociaal 
betrokken burger van Haarlem.

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD 
(MDT)
YourCube is een bijzondere 
activiteit die CityShapers in 
Haarlem organiseert. YourCube 
is de plek voor jongeren om 
hun maatschappelijke diensttijd 
(MDT) in te vullen. MDT is een 
overheidsinitiatief. Middels MDT 
ontdekken jongeren hun talenten 
en doen ze tegelijkertijd iets voor 
een ander. Ze zijn van betekenis. 
Ook ontmoeten ze nieuwe mensen 
en maken ze onze samenleving 
sterker. Win-Win! Op basis van 
persoonlijke kwaliteiten, interesses 
én beschikbare tijd maken we een 
match met een vrijwilligersplek. 
Een MDT-traject is vrijwillig, 
daarom zijn wij verzekerd van 
een intrinsieke motivatie bij alle 
deelnemers.

YourCube is in maart 2020 
opgestart en op dit moment 
werkt CityShapers hiervoor samen 
met het Coornhertlyceum, Triple 
Threat, kerken en tal van andere 
organisaties waar wij jongeren 
vinden. 

Een MDT-plek kan één vaste 
plek zijn of juist een combinatie 
van meerdere werkplekken. 
Er is veel mogelijk. Jongeren 
kunnen bijvoorbeeld taalles 
of huiswerkbegeleiding geven, 

praktijkervaring opdoen bij 
een opvang voor daklozen of 
een evenement voor de wijk 
organiseren. MDT is:

 Voor iedereen tussen 14-27 jaar
 80 uur in 6 maanden  
(gemiddeld 4 uur per (school)
week incl. coaching)
 Maatschappelijk van waarde
 Een manier om te leren,  
oriënteren of re-integreren
 Coaching en training
 Europees erkend certificaat  
(Europass) als beloning

EIGEN INITIATIEF VAN JONGEREN 
CityShapers inspireert en 
stimuleert jongeren om zelf ook in 
hun eigen buurt kleinere of grotere 
initiatieven te ondernemen. 
Samenleven, inzet voor de ander, 
begint dicht bij huis. Je buurman 
helpen, eten bij de buren, 
boodschappen doen voor een 
zieke mevrouw, een barbecue voor 
de flat organiseren, activiteiten 
met kinderen op straat, een 
housewarming voor de buurt 
of samen de buurt opruimen 
en schoonmaken. Voorbeelden 
hiervan in de afgelopen periode 
waren:

 Boodschappenservice voor 
ouderen tijdens corona
 Bouwen en plaatsen van 
minibibliotheekjes door de stad 
heen
 Stoepkrijttekeningen maken voor 
ouderen
 Wandelen met ouderen uit 
zorginstellingen

Zulke projecten kunnen onder 
andere ontstaan vanuit een 
studentenhuis, op school, op het 
werk of vanuit een vriendengroep. 

CityShapers wakkert en moedigt deze 
initiatieven aan en ondersteunt deze 
in praktische zin. Het is mooi als 
jongeren zich inzetten voor hulpvragen 
of projecten en het is nog mooier als 
ze dit voortzetten in hun eigen leven 
en leefomgeving. Wij geloven dat als 
jongeren zich deze levensstijl eigen 
maken en elkaar hiermee motiveren, 
de Haarlemse buurten van binnenuit 
tot bloei komen. Daarom willen wij er 
voor jongeren zijn en ze begeleiden in 
dit proces.

MAATJESPROJECT
Een belangrijk onderdeel van onze 
organisatie zijn de duurzame 
maatjescontacten tussen jongeren en 
kwetsbare mensen. CityShapers speelt 
in het maatjesproject met name de rol 
van verbinder, motivator en coach. Wij:

 Stimuleren en ondersteunen 
jongeren om zich in te zetten
 Zoeken jongeren actief op op 
scholen, sportclubs in kerken en 
andere vindplaatsen
 Trainen jongeren op diverse 
manieren om vrijwilligerswerk te 
(blijven) doen
 Bieden jongeren vrijwilligersplekken 
die bij ze passen, flexibel en 
wanneer het hen uitkomt
 Bieden een platform waar 
hulpvragers en aanbieders elkaar 
vinden en zoeken actief naar een 
match
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Werkwijze 
maatjesproject HOE EEN MAATJESPROJECT ER 

UIT ZIET VAN START TOT EIND

Vrijwilliger 

De hulpontvanger en vrijwilliger 
maken kennis met elkaar, er worden 
verwachtingen uitgesproken, 
afspraken gemaakt. Het eerste 
contactmoment wordt gepland.

INSPIRATIE Via social media, scholen 
en vereniging Inspireren we jongeren 
om van betekenis te zijn. 

Het maatjescontact ontstaat, jongere 
en hulpontvanger leren elkaar kennen.

WERVING De jongere wordt gevraagd 
mee te doen. Jongeren komen 
individueel of via een groep bij ons 
binnen.

Tussentijds en na afloop van het 
project wordt er geëvalueerd. Ook zijn 
de projectcoördinatoren tussentijds 
betrokken en beschikbaar voor vragen.

Tijdens de kennismaking wordt 
besproken wat de verwachtingen zijn 
en wat de jongere graag zou willen 
doen en wat niet. 

Hulpontvanger

De hulpontvanger en vrijwilliger 
maken kennis met elkaar, er worden 
verwachtingen uitgesproken, 
afspraken gemaakt. Het eerste 
contactmoment wordt gepland. 

TOEGANKELIJKHEID Iedereen die geen 
netwerk heeft of niet de financiële 
middelen heeft om hulp in de 
kopen kan aankloppen bij Netwerk 
CityShapers.

Het maatjescontact ontstaat, jongere 
en hulpontvanger leren elkaar kennen. 

AANNEMEN HULPVRAAG Als de 
hulpvraag past bij onze doelstelling als 
netwerk en wij hebben de capaciteiten 
om deze aan te nemen, komt deze in 
ons systeem.

Tussentijds en na afloop van het 
project wordt er geëvalueerd. Ook zijn 
de projectcoördinatoren tussentijds 
betrokken en beschikbaar voor vragen.  

Tijdens de intake wordt de hulpvraag 
geïnventariseerd en besproken wat 
de mogelijkheden zijn. Zo kan een 
geschikte vrijwilliger worden gezocht.

Start van 
het proces

Match Contact Evaluatie

Intake
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COMMUNICATIE
Wij komen in contact met jongeren 
in hun eigen leefomgeving. Wij zijn 
actief op scholen en verenigingen  
door presentaties te geven. 
We gebruiken onze website en 
social media kanalen waardoor 
CityShapers te bereiken is en 
waarop alle relevante informatie 
over projecten staat. 

Vrijwilligers die zich hebben 
opgegeven worden met 
toestemming vastgelegd in 
een database, waarna zij 
telefonisch benaderd worden 
als zich een geschikt project 
voor doet. Vrijwilligers kunnen 
daarin vooraf voorkeuren 
aangeven. De communicatie 
met de partnerstichtingen 
zal veelal persoonlijk zijn, 
hetzij door afspraken tussen 
de coördinatoren, hetzij door 
werkoverleg op kantoor.
Tot slot zal de mogelijkheid 
onderzocht worden om een 
nieuwsbrief te drukken, evenals 
flyers.
Een opsomming van de 
communicatievormen:

 Website
 Facebook
 Instagram
 Nieuwsbrief
 Flyers
 Merchandise
 Presentaties
 Vrijwilligers (mond-tot-mond)

De kern van onze communicatie 
is persoonlijk contact. Wij kennen 
jongeren persoonlijk en ze vinden 
het leuk ons en de hulpvrager 
te helpen een goed netwerk op 
te bouwen. Hetzelfde geld voor 
onze contactpersonen binnen 

zorginstellingen, kerken, partners 
in het bedrijfsleven en andere 
organisaties. Door ons echt in 
te zetten voor hen, voelen zij 
ook een verbondenheid met ons 
en wordt een breed draagvlak 
gecreëerd. Zowel onze vrijwilligers 
als partners denken met ons mee 
hoe we elkaar het beste kunnen 
versterken.

INZET VAN VRIJWILLIGERS
CityShapers voert haar 
projecten uit door middel van 
vrijwilligersinzet. De werving 
van vrijwilligers vindt plaats 
in scholen, jeugdvereniging, 
studentenverenigingen, kerken en 
sportverenigingen. 
Het uitgangspunt hierin is dat 
veel jongeren bereid zijn iets 
voor een ander te doen maar 
daar vaak geen handen en voeten 
aan kunnen geven. CityShapers 
wil hen daarin ondersteunen en 
verbinden met hulpvragen die bij 
hen passen. We houden daarbij zo 
veel mogelijk hun eigen leefwereld 
in het oog, zodat jongeren zelf ook 
iets leren van de projecten waarin 
ze meedoen.

Jongeren en jongvolwassenen 
kunnen zich inschrijven op een 
specifiek project of zich laten 
registreren in onze database. 
Vrijwilligers kunnen daarbij hun 
voorkeuren voor projecttype 
aangeven en aangeven op welke 
data zij beschikbaar zijn. Voor 
alle vrijwilligers en medewerkers 
zal een gedragscode opgesteld 
worden waar iedereen zich te 
allen tijde aan dient te houden. De 
geregistreerde vrijwilligers kunnen 
op eigen initiatief reageren op 
projecten die online staan of in de 
nieuwsbrief verschijnen. Daarnaast 

zal CityShapers actief vrijwilligers 
benaderen als er zich een goede 
match voordoet.

Mensen die zich in willen zetten 
binnen het Impactnetwerk kunnen 
zich daarvoor aanmelden via 
sociale media, een website, e-mail 
of persoonlijke contacten.

Daarnaast is er een nauwe 
samenwerking met Present 
Haarlem, dat in dezelfde 
kantoorruimte werkt, om 
verschillende hulpvragen te 
inventariseren. Het is de bedoeling 
elkaar te versterken door onderling 
hulpvragen en/of vrijwilligers 
uit te wisselen, zodat de beste 
combinatie van vraag en aanbod 
gevonden kan worden. 

In samenwerking met stichting 
Present bieden wij projecten 
flexibel aan. Jongeren hebben 
vaak een korte termijn agenda 
en om geen kansen te missen 
willen we er rekening mee houden 
dat zij enkele dagen van tevoren 
aangeven dat ze een mogelijkheid 
hebben om een project op te 
pakken. Deze flexibiliteit is een 
essentiële waarde in ons netwerk.

DOELEN
Eerste projectjaar 
In het eerste projectjaar 
verwachtte CityShapers 100 
jongeren in te zetten verbonden 
aan hulpactiviteiten en projecten 
voor kwetsbare mensen. 
CityShapers is per 1 november 
2019 officieel als jongeren 
vrijwilligersnetwerk gestart. 
Onze doelstelling was om in het 
eerste projectjaar 150 projecten en 
hulpactiviteiten te faciliteren.
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Succes van het project 
Met name door een grote 
toestroom aan vrijwilligers in de 
coronacrisis, vanaf maart, hebben 
wij onze doelstelling zeer ruim 
behaald. 
Sinds de start van ons netwerk 
hebben ruim 375 unieke 
vrijwilligers meer dan 13.000 uur 
vrijwilligerswerk gedaan. Er zijn 
bijna 1700 hulpactiviteiten geweest 
en in totaal bijna 4400 keer is 
één van onze vrijwilligers in actie. 
Zie bijlage 1 voor een uitgebreide 
toelichting.

Doelstelling voor 2021
De oorspronkelijke doelstelling 
voor 2021 in het meerjarenplan is 
om te groeien naar 90 projecten 
en minimaal 160 hulpactiviteiten. 
Een project kan bestaan uit 
meerdere hulpactiviteiten, 
bijvoorbeeld een project waarbij 
wekelijks een ouderenactiviteit 
wordt georganiseerd. Wij hebben 
ervoor gekozen die doelstelling 
te behouden, ook al zijn wij veel 
sneller gegroeid dan wij verwacht 
hadden. Die keuze hebben wij 
gemaakt omdat nog moet blijken 
hoe veel vrijwilligers uit de 

‘coronaperiode’ aangehaakt blijven 
bij ons netwerk. Wel plaatsen wij 
hierbij de kanttekening dat wij 
de hoop en verwachting hebben 
dat de daadwerkelijke resultaten 
van ons netwerk opnieuw hoger 
liggen dan vooraf ingeschat. Bij 
de begroting is een verdeling 
van het bedrag opgenomen, 
naar aanleiding van de hieronder 
ingeschatte percentages.

MONITORING IN- EN UITSTROOM 
UNIEKE DEELNEMERS
CityShapers houdt al haar 
activiteiten, vrijwilligers en inzet bij 
in de ServeApp, een tool die alle 
TijdVoorActie netwerken gebruiken. 
Hierdoor kunnen wij een accurate 
verslaglegging overleggen.
De tool wordt ondersteund en 
ontwikkeld door TijdVoorActie en 
stelt ons dan ook in staat om een 
vergelijking te maken met andere 
netwerken waar we van kunnen 
leren. 

ERVAREN EFFECTIVITEIT VAN DE 
ACTIVITEIT
Netwerk CityShapers maakt 
daarnaast gebruik van storytelling 
om de inzet van jongeren, de 

ontmoeting met mensen met een 
hulpvraag en de samenwerking 
met organisaties zichtbaar te 
maken. Het is een middel om de 
werking van Netwerk CityShapers 
te communiceren. Storytelling 
betrekt mensen bij onze missie en 
neemt drempels weg. Omdat wij 
in ons eerste projectjaar zitten, 
hebben we dit nog niet uitgebreid 
kunnen doen. Wel hebben we al 
diverse vrijwilligers geïnterviewd 
om inzicht te krijgen in hoe 
zij het vrijwilligerswerk, onze 
begeleiding en het contact met 
de hulpontvanger beleven. Ook 
leren we door deze enquête wat 
vrijwilligers het meest motiveert 
om vrijwilligerswerk te doen, 
waardoor wij beter worden in het 
motiveren van nieuwe vrijwilligers.

WIJZE VAN EFFECTMETING BIJ 
DEELNEMERS
In aanvulling op het zichtbaar 
maken van de impact door de 
inzet van verhalen, maakt Netwerk 
CityShapers gebruik van de 
volgende indicatoren om gestelde 
doelen, resultaten en beoogde 
effecten te meten:

Indicatoren jongeren
 Jongeren bieden hulp en 
netwerk aan mensen die weinig 
of geen netwerk hebben.
 Jongeren zetten zich duurzaam 
in voor een stadsgenoot in een 
kwetsbare situatie.
 Jongeren voelen zich 
meer verbonden met 
hun stadsgenoten na 
vrijwilligerswerk.
 Jongeren zijn tevreden over het 
werk dat zij doen.
 Jongeren voelen dat zij een 
waardevolle bijdrage leveren aan 
de samenleving.
 Jongeren ontwikkelen hun eigen 
kwaliteiten door het doen van 
vrijwilligerswerk.

Indicatoren kwetsbare mensen
 Zelf- en samenredzaamheid is 
toegenomen.
 Het sociaal netwerk van de 
hulpontvanger is vergroot
 Tevredenheid over het nut van 
de duurzame ondersteuning van 
de persoon die hulp ontvangt.
 De hulpontvanger voelt zich 
gezien en gewaardeerd.
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Deze indicatoren meten wij zowel 
kwalitatief, door middel van 
interviews, als kwantitatief, door 
middel van een enquête. Om de 
kwaliteit van dit onderzoek te 
waarborgen werken we samen 
met het landelijke netwerk 
TijdVoorActie en bouwen we voort 
op hun expertise hierin.

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN
Netwerk CityShapers heeft de vol-
gende maatschappelijke effecten 
op de gebieden van mensen in een 
kwetsbare situatie en jongeren.

Kwetsbare mensen
 Zelf- en samenredzaamheid* 
is toegenomen doordat jonge-
ren deel gaan uitmaken van het 
netwerk van kwetsbare stadsge-
noten.
 Het sociaal netwerk van de 
hulpontvanger is vergroot.
 Tevredenheid over het nut van 
de duurzame ondersteuning van 
de persoon die hulp ontvangt.
 De levenskwaliteit neemt (vaak 
drastisch) toe wanneer de een-
zaamheid doorbroken wordt.

Jongeren 
 Wij stimuleren en ondersteunen 
jongeren om zich vrijwillig in te 
zetten.
 We adviseren, begeleiden en 
trainen jonge vrijwilligers.
 Jongeren verbinden zich duur-
zaam aan een stadsgenoot in 
een kwetsbare situatie.
 Jongeren raken bewust van de 
nood en behoefte aan duurzame 
(hulp)relaties in de stad.
 Jongeren ontdekken hun talen-
ten en ontwikkelen zich, voor 
zichzelf en de maatschappij.
 Jongeren leren waardering te 
ontvangen en zichzelf te waar-
deren.

*Samenredzaamheid. Mensen zijn 
van betekenis voor elkaar. Familie, 
vrienden en buurtgenoten vervul-
len een belangrijke rol in het leven 
van een persoon en omgekeerd. 
Zorgprofessionals en sociaal wer-
kers helpen hen die rol te blijven 
vervullen en het met elkaar te 
redden.

Het team van CityShapers 
organiseert en stuurt het netwerk 
aan. Dit team bestaat uit een 
kern en een aantal kringen er om 
heen. Het team bestaat uit zes 
parttime werknemers die onze 
werkzaamheden uitvoeren plus de 
bestuursleden. 

Zij staan in nauw contact met 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie en 
worden hierbij ondersteund door 
vrijwillige bestuursleden. 
Het team is de kern van het 
netwerk en bestaat uit bestuur 
en werknemers van CityShapers. 
Het team en het netwerk sluiten 
wel naadloos op elkaar aan 
en overlappen op een aantal 

gebieden. Het doel van onze 
organisatiestructuur is om een 
sfeer van inclusiviteit neer te 
zetten.

Het coördinatieteam legt 
verbindingen. Door de 
samenwerking met verschillende 
partners, maatschappelijke 
organisaties en initiatieven 
ontstaan er veel mogelijkheden om 
te verbinden. Het coördinatieteam 
verbindt vrijwilligers aan 
hulpvragen, organiseert projecten 
voor groepen, organiseert 
activiteiten, verzorgt toerusting 
voor vrijwilligers en inspireert het 
netwerk. 

8. COÖRDINATIE

“De levenskwaliteit neemt 
(vaak drastisch) toe 
wanneer de eenzaamheid 
doorbroken wordt”

 Jurrin Reckers 
Coördinator CityShapers

Samenwerkingspartners

Vrijwilligers

Vrijwillige Medewerkers Coördinatieteam

Bestuur

Pioniers; Inspiratienetwerk TijdVoorActie
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EEN SAMENWERKING VAN 
CITYSHAPERS EN PRESENT
In 2020 stond, zoals bij zo veel 
organisaties, ook bij CityShapers 
en Present de coronapandemie 
centraal. Niet alleen doordat 
sommige activiteiten niet door 
konden gaan, maar juist ook 
omdat er een stortvloed aan 
nieuwe hulpvragen, uitdagingen en 
kansen op ons pad kwam.

Direct na aanvang van de corona-
lockdown hebben Present 
Haarlem en CityShapers besloten 
gezamenlijk het initiatief Serve 
the City te starten om samen met 
zoveel mogelijk andere partijen 
beschikbaar te zijn voor kwetsbare 
stadsgenoten. Binnen enkele 
weken meldden zich meer dan 200 
vrijwilligers die wilden inzetten. 
Een aantal dat in de maanden 
daarna groeide tot bijna 400.

Daarnaast hebben we er ook veel 
vrijwillige projectcoördinatoren 
bij gekregen. Dit waren veelal 
mensen die veel tijd over hadden 
door het wegvallen van werk, 
reizen of andere activiteiten. Deze 
12 projectcoördinatoren hebben 
gezamenlijk 1736 uur meegeholpen 
in onze organisatie. Vaak waren 
dat afgebakende projecten volgens 
een afgesproken tijdsinzet. Zie 
de tabel voor een uitgebreide 
toelichting.

Dankzij de bereidheid van veel 
stadsgenoten om hun vrijgekomen 
tijd in te zetten voor mensen 
om hen heen, hebben wij veel 
hulpvragen kunnen beantwoorden 
van zowel individuen, als 
organisaties.

Zo hebben wij Stem in de Stad 
geholpen bij het vervoeren, 
klaarmaken en uitdelen van 
maaltijden aan daklozen en 
hebben we Het Open Huis 
geholpen met het inzamelen, 
samenstellen en bezorgen van 
voedselpakketten.

Ook hebben we veel 
samengewerkt met de platforms 
www.haarlemvoorelkaar.nl, BUUV 
Haarlem en IJmond, hebben we 
welzijnswerk Velsen geholpen 
met de opvang van kinderen en 
het bezorgen van een puzzel- en 
informatieboekje bij alle ouderen 
in Velsen.

Wij waren regiocoördinator 
van het landelijke platform 
www.nietalleen.nl en van de 
jongerenbeweging #NUtijdvooractie

Tijdens de crisissituatie hebben 
we ons maatjesproject voort 
kunnen zetten en kunnen inzetten 
om een flink aantal nieuwe 
maatjescontacten te organiseren. 
Zo hebben we maatjescontacten 

georganiseerd waarbij een ‘maatje’ 
de boodschappen bracht of 
telefonisch contact opnam voor 
de gezelligheid. Onze verwachting 
is dat minimaal 40% van deze 
koppelingen tussen mensen zal 
blijven bestaan en het sociale 
contact aan houdt. 

Op de volgende pagina’s vindt u 
een overzicht van onze activiteiten 
tijdens de Coronacrisis tot nu 
toe, met een korte toelichting per 
project.

In de kolom ‘Aantal activiteiten’ 
is opgenomen hoe vaak de 
betreffende activiteit is 

ondernomen. In de kolom 
daarnaast vind u het aantal 
vrijwilligers die in totaal bij deze 
activiteiten zich ingezet hebben. 
Soms heeft dezelfde vrijwilliger 
zich meerdere keren ingezet vor 1 
activiteit, zoals onze terugkerende 
maatjesprojecten. Of 1 activiteit 
is georganiseerd door meerdere 
vrijwilligers, zoals het uitdelen van 
bloemen of een gezelligheidsactie 
bij een zorginstelling. Ook zijn het 
aantal contactmomenten met 
hulpontvangers geregistreerd en 
het aantal vrijwilligersuren dat in 
totaal is ingezet.

BIJLAGE 1: ACTIVITEITEN-
VERSLAG ‘SERVE THE CITY 
TIJDENS CORONA’
HULPACTIES TIJDENS DE CORONACRISIS IN 2020

Samengevat  Samen hebben onze 375 
vrijwilligers zich 4369 keer 
ingezet, 15093 keer een 
waardevol contactmoment 
gehad en 10941 uur 
vrijwilligerswerk gedaan!

 Deze vrijwilligers 
-uren vertegen-
woordigen een 
financiële waarde 
van € 115.974,60-

Vrijwillige medewerkers Uren/week weken

Ondersteuner diverse projecten 30 16 480

Communicatiemedewerker 20 16 320

Coördinator voedselpakketten 12 12 144

Coördinator boodschappenservice 8 12 96

Coördinator boodschappenservice 4 8 32

Coördinator boodschappenservice 8 10 80

Coördinator boodschappenservice 8 16 128

Coördinator maatjeskoppelingen 16 12 192

Coördinator bezorging boodschappen 12 12 144

Coördinator tulpenacties 10 12 120

Totaal uren 1736
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ACTIVITEITEN
 Hulp bij de kinderopvang 

AANTAL ACTIVITEITEN: 180
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 180
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 180
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 900

Toen de scholen dicht gingen stond de gemeente 
Velsen voor de uitdaging om de kinderopvang 
te organiseren. Dit hebben zij gedaan met hulp 
van onze vrijwilligers. Naast een pedagogisch 
medewerker van Welzijnswerk Velsen was er 
daardoor de mankracht om de kinderen te 
vermaken en helpen leren.

 Maaltijden uitdelen aan daklozen 

AANTAL ACTIVITEITEN: 70
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 70
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 2100
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 210

Daklozenorganisatie Stem in de Stad deelt elke 
maandag, woensdag en vrijdag maaltijden uit aan 
daklozen. Dit zijn ongeveer 30 maaltijden per 
keer. Deze maaltijden worden klaargemaakt door 
één van onze vrijwilligers, die ze samen met de 
maatschappelijk werkster uitdeelt.

 Maaltijden ophalen en bezorgen 
 bij opvang 

AANTAL ACTIVITEITEN: 70
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 70
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 70
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 70

De maaltijden van Stem in de Stad worden 3x per 
week opgehaald door een andere vrijwilliger van ons, 
die ze van de cateraar naar Stem in de Stad brengt.

 Voedselpakketten maken en 
 bezorgen (30 per week) 

AANTAL ACTIVITEITEN: 16
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 480
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 480
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 480

Het Open Huis, maatschappelijk centrum in 
Schalkwijk, ondersteund 30 kwetsbare huishoudens 
met een wekelijks voedselpakket. Doordat zij 
dicht moesten door het coronavirus dreigde dit 
stil te komen liggen. Wij hebben het inzamelen 
van producten, samenstellen en bezorgen van de 
pakketten tijdelijk van hen overgenomen.

 Minibibliotheken gebouwd en 
 geplaatst 

AANTAL ACTIVITEITEN: 60
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 60
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 0
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 300

Veel mensen zijn in de thuisblijfperiode weer gaan 
lezen, voornamelijk ouderen. Om iedereen toegang 
te geven tot boeken zijn er door onze vrijwilligers 
60 minibibliotheken geplaatst. Meestal in hun 
eigen voortuin, maar soms ook bij lokale openbare 
gebouwen.

 Tuinen opgeknapt 

AANTAL ACTIVITEITEN: 15
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 45
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 15
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 225

In mei en juli hebben wij een actiedag georganiseerd 
waarbij onder andere tuinen werden opgeknapt. 

 Bloemen bezorgen 

AANTAL ACTIVITEITEN: 35
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 350
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 2200
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 1400

In het voorjaar was er een groot overschot aan 
bloemen. Het mes sneed daarom aan twee 
kanten bij onze actie. We hebben samen geld 
ingezameld om meer dan 2200 bossen bloemen 
af te kunnen nemen bij een noodlijdende 
kweker. Die bloemen hebben we uitgedeeld aan 
zorgmedewerkers, ouderen, politie, ambulance, 
brandweer, buschauffeurs, treinpersoneel en kleine 
ondernemers.

 Zomertassen maken voor 
 kinderen 

AANTAL ACTIVITEITEN: 85
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 50
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 85
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 425

Samen met stichting buurtgezinnen hebben wij 
voor de zomervakantie 85 gezinnen blij kunnen 
maken met een zomertas vol speelgoed, lekkers en 
activiteitenboekjes. Deze tassen zijn geschonken 
door onze vrijwilligers en door de organisatie 
ProKidsIJmond.

 Overige klusjes 

AANTAL ACTIVITEITEN: 45
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 45
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 45
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 90

We kregen veel andere hulpvragen binnen, 
bijvoorbeeld het repareren van een fiets of het 
brengen van een nieuwe leesloep bij een oudere 
dame.

 Puzzelboekjes bezorgen bij 
 ouderen 

AANTAL ACTIVITEITEN: 30
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 30
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 1500
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 150

Samen met Welzijnswerk Velsen hebben wij een 
puzzelboekje voor ouderen gemaakt, waar ook alle 
informatie en hulplijnen voor tijdens de coronacrisis 
in stond. Onze vrijwilligers hebben dit boekje bij 
ruim 1500 oudere en kwetsbare mensen in Velsen 
bezorgd.

 Kleurplaten uitdelen 

AANTAL ACTIVITEITEN: 10
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 10
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 4000
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 40

Lang niet alle ouderen hebben een stoep waarop 
gestoepkrijt kan worden. Daarom hebben kinderen 
voor ons kleurplaten gemaakt, die wij hebben 
gekopieerd en verspreid bij ruim 4000 ouderen, 
samen met DOCK Haarlem.

 Pannenkoeken gebakken voor 
 zorgcentrum 

AANTAL ACTIVITEITEN: 12
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 24
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 12
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 60

Tijdens de actiedagen in mei en juli zijn er ook 
vrijwilligers geweest die tientallen pannenkoeken 
brachten bij zorginstellingen en het Leger des Heils. 

 Aardappelen ingezameld voor 
 voedselbank 

AANTAL ACTIVITEITEN: 60
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 4
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 0
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 20

Net zoals de bloemenkwekers hebben ook de 
boeren last gehad van grote overschotten. Wij 
hebben daarom een actie gestart met een boer, 
waarbij al onze vrijwilligers aardappelen en uien 
konden kopen en de boer het zou verdubbelen voor 
de voedselbank. Vaak doneerden de vrijwilligers 
hun eigen producten ook, waardoor we 1100 kilo 
aardappelen en 100 kilo uien aan de voedselbank 
hebben kunnen geven namens 60 mensen.

 Boodschappen ingezameld voor 
 voedselbank 

AANTAL ACTIVITEITEN: 180
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 180
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 0
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 270

Op ons kantoor hebben we ook een algemene 
inzameling gedaan voor de voedselbank. 15 
vrijwilligers hebben zich opgegeven als inzamelpunt 
voor hun wijk, waarna zij alles wat bij hen werd 
gebracht centraal aan ons hebben gegeven. Wij 
hebben ongeveer 1800 kilo voedselproducten 
kunnen schenken aan de voedselbank in Beverwijk 
waardoor zij weer open konden gaan.

 Stoepkrijten voor zorginstellingen 

AANTAL ACTIVITEITEN: 25
BETROKKEN VRIJWILLIGERS: 100
AANTAL CONTACTMOMENTEN: 0
AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 300

Voor diverse zorginstellingen zijn prachtige 
stoepkrijttekeningen gemaakt door kinderen om 
bewoners een hart onder de riem te steken. 

 Vrijwillige inzet 
 projectcoördinatoren (zie tabel) 

AANTAL VRIJWILLIGERSUREN: 1736

 
Totaal  Aantal activiteiten: 1684

 Betrokken vrijwilligers: 4369
 Aantal contactmomenten: 15193
 Aantal vrijwilligersuren: 10941
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BIJLAGE 2: JAARREKENING
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BATEN WERKELIJK 
2020

BEGROOT 
2020

€ €

Baten van andere organisa-
ties zonder winststreven

54.920 65.000

Baten van particulieren 4.867 2.500

Baten van bedrijven 2.250 6.500

Baten van kerkgenootschap-
pen

2.800 3.500

Baten van subsidies van 
overheden

27.570 10.000

Totaal van geworven baten 92.407 87.500

Baten als tegenprestatie 
van levering van producten/
diensten

0 0

Overige baten 0 0

Som der baten 98.532 87.500

LASTEN WERKELIJK 
2020

BEGROOT 
2020

Besteed aan doelstellingen € €

Het inspireren en ondersteunen van jonge-
ren om dienstbaar te zijn aan de samenle-
ving in Haarlem e.o. 

-72.632 -72.600

Wervingskosten -8.280 -9.450

Kosten aan beheer en administratie -4.568 -3.700

Som van lasten -85.480 -85.750

Saldo voor financiële baten en lasten 6.927 1.750

Saldo financiële baten en lasten -221 0

Saldo van baten en lasten 6.706 1.750

Bestemming saldo van baten en lasten

Continuiteitsreserve -5.000 -1.750

Algemene reserve -1.706 0

0 0
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