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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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INLEIDING  

CityShapers is een vrijwilligersnetwerk dat als doel heeft 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 dat 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. In 2021 
raakte het netwerk wat vrijwilligers kwijt, maar sloten anderen zich aan. Het 
netwerk kwam in iets rustiger vaarwater en met uitbreiding van personeel kon een 
professionaliteitsslag gemaakt worden . Er kon worden doorgebouwd op de vele 
partnerschappen die het eerste jaar waren aangegaan en zowel de uitgaven als 
inkomsten zijn toegenomen  

In totaal zijn 376 jonge vrijwilligers via onze organisatie actief geweest en hebben 
zich, vaak samen met vrijwilligers van Stichting Present Haarlem met hart en ziel 
ingezet voor de samenleving.  

 



 

CITYSHAPERS 

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.  

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. In Velsen en Heemstede zijn we inmiddels ook met grote regelmaat 
actief. 



 

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.  

 

Jongeren bakken wat lekkers voor de vluchtelingen, juli 2021 



 

WAT-WERKT-PRINCIPES BINNEN NETWERK  

ONTMOETING  

Laagdrempelige ontmoetingsplekken  

CityShapers organiseert zowel voor vrijwilligers als kwetsbare mensen tal van 
ontmoetingen. Wij bieden trainingen aan, organiseren pizza-avonden 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 voor een 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.  

Versterken van sociale vaardigheden.  

Ons werk is erop gericht mensen te helpen samen iets 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.  

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.  

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.  

 

 

 



 

VRIJWILLIGE INZET  

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.  

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.  

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 is bijvoorbeeld te 
zien bij een city-clean-up: het oprapen van zwerfafval in een bepaalde buurt.  

 

City Clean-up Reinaldapark, maart 2021 

  



 

REDZAAM IN HET DAGELIJKS LEVEN  

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  

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tuin wordt opgeknapt: tegels en 
zand eruit, grond en groen erin, juli 
2021

KWALITEITSCRITERIA  



 

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.  

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 hulpvraag 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.  

CLIËNTONDERSTEUNING  

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 
medewerker van CityShapers 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.  

 

Spelletjes in een verzorgingshuis, november 2021 

 



 

SAMENWERKINGSPARTNERS  

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: de samenleving 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                  
en Youth for Christ Haarlem. Daarnaast werken wij op verschillende         
manieren nauw samen met andere organisaties in het sociaal domein.  

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.  

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.  

Op dit moment werkt CityShapers samen met onder meer:

● Het Open Huis  
● Het Open koffie Huis 
● VWC Haarlem  
● Woord en Daad Schalkwijk  
● Stem in de Stad  
● Haarlem Mozaïek  
● Kennemerhart  
● Hartekamp groep  
● Triple ThreaT  
● Stichting Buurtgezinnen  

● Gemeente Haarlem, 
Heemstede  en Velsen  

● DOCK Haarlem  
● Leger des heils  
● Wijkteams  
● Woningbouwverenigingen  
● Zorgcentra  
● Welzijn Velsen  
● Juttersgeluk  
● De Zonnebloem 
● SportSupport 

 

De pannakooi, met jongeren als begeleiders, juni 2021

 



 

ORGANISATIE  

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  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.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SuperHeroKidsRin 

De Superherokidsrun (SHKR) is een 
groot project waar tientallen 
vrijwilligers bij betrokken zijn. In 2020 
werkte CityShapers samen met de 
organisatoren van deze obstakelrun 
voor kinderen, geheel in superhelden-
thema. In 2020 werd, vanwege de 
toen geldende maatregelen een groot 
beroep gedaan op jonge vrijwilligers, 
omdat iedereen boven de 18 afstand 
moest houden van elkaar en ook van 
kinderen. De jonge vrijwilligers hoefde 
deze afstand niet te houden. In 2021 
bleken de organisatoren niet meer in 
de gelegenheid de volgende SHKR te 
organiseren en werd CityShapers 
gevraagd de coördinatie over te 
nemen. CityShapers heeft een 
kernteam opgesteld van jongeren en 
enkele medewerkers en heeft op deze 
manier deze activiteit kunnen 
behouden voor Haarlem.  

 

 

Naast het kernteam zijn  
tientallen jonge vrijwilligers  
actief tijdens de 2 dagen van de 
SHKR. Ruim 350 kinderen deden mee 
in 2021. Volgend jaar, als wij de 
coronaregels los kunnen laten, zullen 
dat er veel meer zijn!  

 

SuperHeroKidsRun, September 2021 

 

Serve the City 

Al jaren is Serve the City een begrip in Haarlem. Onder deze noemer hebben 
Stichting Present en CityShapers enkele dagen georganiseerd met veel projecten 
op een dag. De vrijwilligers bij deze projecten worden met name (maar niet 
uitsluitend) geworven uit de kerken. Waar normaal bij Serve the City-dagen alle 
deelnemers ook met elkaar contact hadden tijdens een gezamenlijke start en 
afsluiting, was dat in 2021 vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk. Hierdoor 
ging een deel verbinding onderling verloren. Gelukkig bleken er nog altijd 
vrijwilligers enthousiast om in kleine groepjes aan de slag te gaan voor hun 
omgeving. Er werden pannenkoeken en taarten gebakken voor verzorgingshuizen 
en vluchtelingen, er werden verwaarloosde tuinen opgeknapt en sportactiviteiten 
georganiseerd. Een belangrijke meerwaarde van deze dagen is het contact dat 
ontstaat tussen oudere (Present-) en jongere (CityShapers-) vrijwilligers. De 
komende jaren gaan Present en CityShapers verder inzetten om nog meer uit die 
meerwaarde te halen. Er zijn al uitgewerkte plannen voor een skills-training, 
waarbij ervaren (Present)vrijwilligers de jongeren les geven in een bepaalde 
vaardigheid (bijvoorbeeld laminaat leggen) waarna de vaardigheid door de docent 
en de jongeren in de praktijk gebracht wordt tijdens een project.  

 



 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD (MDT)  

YourCube is een bijzondere activiteit die CityShapers 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, het Schoter, 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  

 
 



 

MDT IN 2021 

In 2021 zijn 64 MDT-trajecten gestart. Er zijn er 39 afgerond met het behalen en 
uitreiken van de Europass. Nog 14 trajecten lopen door in 2022. 11 trajecten zijn 
voortijdig gestopt. Soms met een geweldige reden: het beginnen van een nieuwe 
baan of opleiding (waarin een aantal keer ook de leer- en werkervaring van de 
MDT stimulerend werkten). Een aantal keer werd een traject voortijdig gestopt 
omdat er andere omstandigheden waren of de motivatie terugliep. Het 
uitvalpercentage van de MDT-deelnemers ligt bij CityShapers ongeveer gelijk met 
het landelijk gemiddelde dat gehanteerd wordt door het ministerie.  

We constateren dat er in 2021 minder trajecten in samenwerking met onderwijs 
zijn gestart dan gehoopt. Bij deze samenwerking kunnen leerlingen in schooltijd de 
trainingen ontvangen en een deel van hun vrijwilligersuren maken. Omdat 2021 
voor de onderwijsinstellingen opnieuw een zeer uitdagend jaar bleek, met veel 
online onderwijs, onvolledige klassen en voortdurend wisselende omstandigheden, 
bleek het inpassen van MDT in dit jaar moeilijk. Wel zijn belangrijke 
voorbereidende stappen gezet voor de komende jaren.  

 

Uitreiking van de Europass aan de voordeur: vanwege de lockdown is een 
feestelijke groepsuitreiking niet toegestaan, maart 2021 

 

 



 

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  

Een CityClean-up: het opruimen van zwerfafval in een park, speeltuintje of 
woonwijk in de eigen buurt.  

Het organiseren van een High-Tea voor ouderen.  

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  



 

In 2021 zijn er 55 nieuwe maatjestrajecten opgestart. Dit kunnen 
boodschappenkoppelingen zijn, regelmatige hulp in de tuin, mensen die  
samen spelletjes doen of andere dingen ondernemen. Uit 2020 waren er  
nog 68 maatjestrajecten die voortgezet werden. Deze zullen in de eerste  
maanden van 2022 worden afgerond. Na 7 maanden rondt CityShapers namelijk de 
begeleiding af en wordt een maatjescontact niet meer administratief bijgehouden. 
De maatjes zijn meestal tot vriendschappen  
gegroeid en kunnen uitstekend functioneren zonder CityShapers. CityShapers blijft 
altijd beschikbaar maar de praktijk leert dat CityShapers pas weer in beeld komt 
wanneer een maatjescontact moet worden afgebroken vanwege bijvoorbeeld een 
verhuizing en iemand graag een nieuw maatje zou willen ontmoeten. Meestal 
blijven beide maatjes betrokken bij CityShapers en onze activiteiten. 

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.  

Een opsomming van de communicatievormen:  

● Website  
● Facebook  
● Instagram  
● Nieuwsbrief (digitaal) 
● 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. 



 

 

 

 

 

 

 

Tuin opruimen en vergroenen tijdens 
Serve the City, april 2021

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.  

 

 



 

Netwerk 

De jongeren kunnen zich eenmalig inzetten voor CityShapers, maar we bevorderen 
graag dat ze zich vaker gaan inzetten. We hopen dat jongeren zich bij het netwerk 
aansluiten en bevorderen onderlinge contacten. Belangrijk zijn daarin onze 
maandelijks pizza avonden die we sinds augustus 2021 mogen organiseren 
(daarvoor waren groepsbijeenkomsten niet mogelijk vanwege de 
Coronamaatregelen. Vanaf augustus kreeg CityShapers ook tijdens de lockdown 
van eind 2021 toestemming om de groepsactiviteiten door te laten gaan met in 
acht neming van voorzorgsmaatregelen). Tijdens deze avonden is er ruimte voor 
contact, kennismaking en gezelligheid. Ook worden trainingen gegeven en wordt 
elke avond geprobeerd om op eenvoudige wijze iets voor een ander of de 
samenleving te doen. Kaarten schrijven voor ouderen, cakejes versieren voor 
vluchtelingen of kerstpakketjes maken voor dak- en thuislozen zijn voorbeelden 
van dergelijke activiteiten. Jongeren worden gestimuleerd vrienden mee te nemen 
die nog geen vrijwilliger zijn: juist door deze kleine acties op de avonden komen 
ook deze jongeren laagdrempelig met vrijwilligerswerk in aanraking. De jongeren 
stimuleren elkaar om vervolgens meer en ander vrijwilligerswerk op te pakken.  

 

 

 

 



 

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 jongerenvrijwilligersnetwerk gestart. Onze 
doelstelling was om in het eerste projectjaar 150 projecten en hulpactiviteiten te 
faciliteren.  

Met name door een grote toestroom aan vrijwilligers in de coronacrisis, vanaf 
maart, hebben wij onze doelstelling het eerste jaar zeer ruim behaald. In het 
eerste jaar waren ruim 375 unieke vrijwilligers een of meerdere keren actief.  

Doelstelling voor 2021  

De oorspronkelijke doelstelling voor 2021 in het meerjarenplan was 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 moest blijken hoe veel vrijwilligers uit de 
‘coronaperiode’ aangehaakt bleven bij ons netwerk.  

Uiteindelijk bleef een behoorlijke groep vrijwilligers aangesloten bij ons netwerk en 
kwamen er ook in 2021 weer nieuwe vrijwilligers bij. In totaal werkten opnieuw 
ruim 375 unieke vrijwilligers mee in 127 projecten en daarin 702 hulpactiviteiten. 
Daar zaten kleine projecten bij (van een uitje met 2 personen) tot grote projecten 
als de SuperHeroKidsRun. In totaal werd zo’n 6000 uur vrijwilligerswerk gedaan. 
Afgezet tegen het wettelijk minimumloon vertegenwoordigt dat een waarde van 
ruim €66.000.  

Al deze uren representeren naast deze economische waarde vooral een enorme 
impact in de samenleving: vooral bij die mensen die hulp mochten ontvangen in 
praktische zin, of die zich gezien wisten omdat er speciale aandacht voor hen was.  

 



 

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN  

Netwerk CityShapers heeft de volgende maatschappelijke effecten op de   
gebieden van mensen in een kwetsbare situatie en jongeren.  

Kwetsbare mensen  

● Zelf- en samenredzaamheid* is toegenomen doordat jongeren 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 waarderen.  

*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.  



 

COÖRDINATIE  

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 6 parttime 
werknemers die onze werkzaamheden uitvoeren.  

Zij staan in nauw contact met Inspiratienetwerk TijdVoorActie en worden hierbij 
ondersteund door de vrijwillige bestuursleden.  

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.   

 

 



 

2021 IN CIJFERS 

 
Aantal 
Projecten 

Aantal 
Hulpactiviteiten  

Kinderen 1 3 

Helpen binnen 
organisatie 1 16 

Overig 15  

Sporten 32 78 

Activiteitenbegeleiding 3 30 

Boodschappen 29 345 

Creatief & muziek 3 3 

Helpen binnen 
organisatie 2 24 

Klussen & techniek 8 8 

Overig 3 3 

Tuin & natuur 9 11 

Erop uit 3 3 

Gezelschap 2 24 

Maaltijden & koken 6 6 

Maatjes 9 147 

Ouderen 1 1 

Eindtotaal 127 702 

 

In totaal zijn 376 vrijwilligers actief geweest en is er 5670 uur vrijwilligerswerk 
gedaan in 2021.  

Met de 127 projecten zijn in totaal 2040 mensen direct bereikt en geholpen. Het 
indirecte bereik ligt hoger omdat familie en/of mantelzorgers indirect ook profijt 
hebben van de geboden hulp of meegenieten van de leuke activiteit.  

 

 


