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Hart voor Zwolle 
  

Stichting Hart voor Zwolle is opgericht in 2014. Hart voor Zwolle verbindt jongeren aan kwetsbare 

Zwollenaren. Deze jongeren zetten zich belangeloos in voor stadsgenoten die weinig tot geen 

netwerk hebben. Inmiddels bieden honderden jongeren hulp en netwerk aan Zwolse 

hulpontvangers. Op deze manier werkt Hart voor Zwolle mee aan een stad waarin steeds meer 

mensen naar elkaar omzien. 

 

Visie | Zwolle is een schitterende stad. Veel Zwollenaren hebben het goed. Toch is er ook een 

groep inwoners die kwetsbaar is. Ze hebben geen sociaal netwerk dat naar hen omziet. Helaas 

zijn deze mensen veelal onzichtbaar voor hun stadsgenoten. In onze samenleving leven 

verschillende groepen mensen vaak langs elkaar heen.  

Tegelijkertijd zijn er veel mensen die van betekenis willen zijn en willen omzien naar mensen die 

in kwetsbare omstandigheden leven. We zien een jonge generatie die ernaar verlangt om zich in 

te zetten voor anderen. Jongeren die verlangen naar verbinding en genieten van nieuwe 

ontmoetingen.  

Stichting Hart voor Zwolle verlangt naar een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden 

zijn. We geloven in de kracht van jongeren. Als zij zich gaan inzetten voor mensen die kwetsbaar 

zijn dan bouwen we samen aan de stad van de toekomst. 

 

Missie | Stichting Hart voor Zwolle wil enthousiaste jongeren verbinden aan kwetsbare 

Zwollenaren zonder netwerk. We inspireren jongeren om netwerk en hulp te bieden aan 

stadsgenoten die in een sociaal isolement leven. We begeleiden jongeren in de hulp die ze aan 

anderen bieden. Zo helpen we kwetsbare mensen en bieden we jongeren de mogelijkheid om op 

een goede manier van betekenis te kunnen zijn voor een ander. 

 

Kerntaken | Hart voor Zwolle focust zich op drie kerntaken:  

1. we inspireren jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor een kwetsbare Zwollenaar. 

2. we verbinden jongeren aan mensen die hun hulp en netwerk goed kunnen gebruiken. 

3. we begeleiden jongeren als ze hulp en netwerk bieden aan hun stadsgenoten. 
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1. Algemeen jaarverslag 
 

In dit jaarverslag beschrijven we de resultaten en ontwikkelingen van 2017, het derde projectjaar 

van Stichting Hart voor Zwolle. Een jaar waarin we enkele belangrijke en mooie stappen hebben 

gemaakt. Zo hebben we het afgelopen jaar een extra coördinator kunnen aanstellen, zijn we 

verhuisd naar een nieuwe kantoorplek en hebben we met vele jongeren een aantal mooie nieuwe 

projecten voor kwetsbare Zwollenaren mogen opzetten. 

 

1.1 | Resultaten 2017 
 

Overzicht resultaten 2017 

 

Opgeloste hulpvragen 180 131 structureel 49 eenmalig 

Vrijwilligers 503 211 structureel 292 eenmalig 

Hulpontvangers 711   

Hulpactiviteiten 1917   

Vrijwilligersuren 3904   

 

Opgeloste hulpvragen 

In 2017 hebben we 180 hulpvragen opgelost. Daarvan ging het in 131 gevallen om een structurele 

hulpvraag (bijv. boodschappenmaatje of sportmaatje). In de overige 49 gevallen was er sprake van 

een eenmalige hulpvraag (bijv. tuinklus of verhuizing) 

 

Van de 131 structurele verbindingen die in 2017 bestonden, zijn er 35 een voortzetting van een 

opgeloste hulpvraag uit 2016. De andere 96 zijn nieuwe structurele verbindingen die in 2017 

tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren zijn ontstaan. 

 

We zien een mooie groei in het aantal opgeloste hulpvragen ten opzichte van het jaar ervoor 

(2016: 149 < 2017: 180). Een opvallende positieve ontwikkeling is de groei van aantal structurele 

maatjestrajecten. We verbinden steeds meer jongeren structureel aan een kwetsbare Zwollenaar 

(2016: 84 < 2017: 131) en richten ons minder op eenmalige hulpvragen (2016: 63 > 2017: 49). 

 

Vrijwilligers 

In 2017 hebben zich 503 jongeren zich via Hart voor Zwolle belangeloos ingezet voor kwetsbare 

stadsgenoten. Ten opzichte van 2016 (398) is dat een mooie groei. Van die jongeren hebben 211 

zich in 2017 structureel verbonden aan hulpbehoevende Zwollenaren. Dat kan zijn als individueel 

maatje of in groepsverband (bijv. kringhuis dat zich structureel verbindt aan woonvorm). Het is 

voor ons een enorm positieve ontwikkeling dat zoveel jongeren aangeven dat ze niet eenmalig, 

maar structureel ingezet willen worden. Dat betekent namelijk dat er in de stad steeds meer 

duurzame verbindingen ontstaan tussen enthousiaste jongeren en kwetsbare Zwollenaren. 
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Hulpontvangers 

In 2017 hielpen Hart voor Zwolle jongeren 711 hulpontvangers. Van die hulpontvangers werden 

254 Zwollenaren structureel geholpen. We helpen verschillende kwetsbare Zwollenaren die zelf 

geen of weinig netwerk hebben: eenzame ouderen, vluchtelingen, dakloze Zwollenaren en 

mensen met een beperking. Het aantal opgeloste hulpvragen per doelgroep ziet er alsvolgt uit: 

 

Opgeloste hulpvragen per doelgroep 

Eenzame ouderen 51 

Vluchtelingen 38 

Dak- en thuislozen 37 

Gehandicapten 33 

Overig 21 

 

Hulpactiviteiten en vrijwilligersuren 

Jongeren die via Hart voor Zwolle verbonden zijn, hebben in 2017 1917 hulpactiviteiten verricht en 

hebben zich in totaal 3904 uur ingezet. Het aantal hulpactiviteiten is de optelsom van aantal keer 

dat jongere zich voor kwetsbare Zwollenaar inzet. We monitoren deze resultaten door in 

gesprekken met jongeren te vragen hoe vaak ze zich inzetten. Als een maatje bijvoorbeeld 

wekelijks 2 uur optrekt met iemand dan registreren we voor die vrijwilliger zo’n 40 hulpactiviteiten 

per jaar en een inzet van 80 vrijwilligersuren. 

 

1.2 | Voorbeelden opgeloste hulpvragen 

 

Voorbeelden eenmalige hulpactiviteiten 

- Jongvolwassenen drinken koffie met ouderen van Nieuw Haven. 

- Dispuut organiseert spelletjesavond voor mensen met niet-aangeboren hersenafwijking die 

verblijven in woonlocatie de Koppels. 

- Jongeren spelen spelletjes met ouderen van verzorgingscentrum Havezate 

- Jongeren helpen ouderen tijdens het bevrijdingsfestival 

- Introstudenten wandelen tijdens hun ontgroening met ouderen die wonen in Havezate 

 

Voorbeelden structurele verbindingen 

- Anne Dreke ondersteunt Leonie bij het maken van haar huiswerk. Leonie komt uit Kosovo, 

maar woont inmiddels een aantal jaren in Nederland. Voor het gezin is het ontzettend fijn 

dat Anne Dreke regelmatig komt helpen. 

- Boaz bezoekt wekelijks meneer Bouwstra. Meneer is eenzaam, maar kan bij Boaz zijn 

verhaal kwijt. 

- Janneke trekt op met mevrouw Brocx. Ze doen samen boodschappen of zitten gezellig op 

een terras. Mevrouw is weduwe en haar kinderen wonen in het buitenland.  
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1.3 | Projecten 

 
Jongeren zetten zich op vele manieren in voor kwetsbare Zwollenaren die zelf geen netwerk 

hebben. Dat doen ze op allerlei manieren: als individueel maatje of in groepen, voor een eenzame 

oudere of voor vluchtelingen. Waar hulp en netwerk nodig is, zetten jongeren van Hart voor 

Zwolle zich in. 

Binnen onze stichting onderscheiden we een aantal projecten waarbinnen we jongeren verbinden 

aan kwetsbare Zwollenaren. In 2017 vonden de volgende projecten plaats: 

 

Hartloopgroep Halve Marathon Zwolle 

Eén van de hoogtepunten van 2017 was ons hardloopproject 

rondom de Zwolse Halve Marathon. We waren dit jaar 

verkozen als goede doel van marathon en kregen daarom 50 

startbewijzen voor de halve marathon. We besloten om 

kwetsbare Zwollenaren zonder eigen netwerk de kans te 

geven om deel te nemen aan de halve marathon. We gingen 

voor hen op zoek naar een maatje dat bij hen paste. Zo 

ontstond een hardloopgroep die gezamenlijk trainde voor de 

halve marathon of vier engelse mijl. Het hele project was één 

groot feest van verbinding. De hardlooptrainingen werden 

verzorgd door trainers van Afgemat. Op één van de avonden 

sprak Erben Wennemars de groep toe. Het hoogtepunt van het 

hardloopproject vond plaats op 10 juni: de halve marathon 

zelf. Univé had ons een tribune aangeboden waarop familie en 

vrienden van vrijwilligers en hulpontvangers de hardlopers aan 

moedigden. Na de halve marathon sloten we het project af 

met een eindfeest waarop deelnemers en sponsoren van ons 

hardloopproject de vele prestaties en mooie verbindingen 

samen vierden. En het mooie is dat de hartloopgroep onder 

begeleiding van vrijwillige coördinator Herald Brinkman samen 

is blijven trainen.  

 

Project Mate for Me 

Ons maatjesproject voor dakloze jongeren Mate for Me 

beleefde een succesvol jaar. We zien dat dakloze jongeren 

enorm gebaat zijn bij iemand die naast professionele circuit op 

informele wijze naar ze blijft omzien. Wat dit jaar heeft 

geholpen om maatjestrajecten tot stand te brengen zijn 

verschillende ontmoetingsactiviteiten die we georganiseerd 

hebben voor dakloze jongeren en potentiële maatjes. Zo 

sloten hen samen op in een escaperoom. Deze laagdrempelige 

en ontspannen activiteit hielp om het ontmoeting te creëren 

tussen dakloze jongeren en jongeren die naar deze doelgroep 

wil omzien. 
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Project vluchtelingenjongeren 

Binnen Hart voor Zwolle richten we ons veel op de hulp aan 

vluchtelingenjongeren. Dat doen we zowel door groepen 

jongeren met elkaar in contact te brengen, maar ook door 

maatjes te verbinden aan individuele jongeren. We werken 

daarin nauw samen met organisaties die vluchtelingenjongeren 

begeleiden (bijv. Vitree). 

Enkele voorbeelden van hulp aan vluchtelingenjongeren: 

- jongere zet bed en kast in elkaar zetten voor 

vluchtelingenmeisje 

- studenten bowlen, poolen en schaatsen met groep 

vluchtelingenjongeren 

- studentendispuut adopteert KWG westenholte en doet 

maandelijks een groepsactiviteit en ondersteunt 

vluchtelingenjongeren bij huiswerk maken 

- jongeren worden maatjes van Afghaanse jongens en Iraans 

meisje 

 

Project Windesheimstudenten 

In de tweede helft van 2017 zijn we in samenwerking met 

Hogeschool Windesheim gestart met een pilot waarin we hun 

eerstejaars Social Work structureel verbinden aan kwetsbare 

Zwollenaren. Dat gebeurt zowel individueel als in groepsverband. 

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Docenten en studenten 

zijn zeer tevreden over de manier waarop wij studenten echt in 

verbinding weten te brengen met Zwollenaren die hulp en 

netwerk nodig hebben. Zo koken studenten bij daklozenopvang de 

Herberg, organiseren ze gezellige avonden voor dakloze jongeren 

van Het Leger des Heils en trekken ze op met eenzame ouderen 

die wonen in Rivierenhof van Driezorg.  

 

1.4 | Coördinatieteam 

 
Coördinatoren 

Het coördinatieteam van Hart voor Zwolle bestond in 2017 uit 

drie parttime medewerkers: Ard ten Brinke, Nathan van Dam en 

Egbert Jan Tijssen. Zij zijn gezamenlijk voor 1,4 FTE in dienst zijn 

van de stichting. Zij concentreren zich in hun werk op de drie 

kerntaken van Hart voor Zwolle: inspireren, verbinden en 

begeleiden van jongeren. Zij voeren kennismakings- en 

koppelingsgesprekken met jongeren en  kwetsbare Zwollenaren. 

Zij begeleiden hulptrajecten en projecten en onderhouden 

contact met vrijwilligers en samenwerkingspartners. Zij 

organiseren inspiratie-events en vrijwilligersborrels. Daarnaast 
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richten ze zich op fondsenwerving en relatiebeheer. Ze worden daarin ondersteund door een 

ambassadeursteam dat bestaat vier enthousiaste jongeren.   

Het vaste coördinatieteam werd in 2017 geholpen door stagiaires en vrijwillige coördinatoren. Zo 

liep in eerste helft van 2017 een afstudeerder Social Work mee die een combistage volgde bij Hart 

voor Zwolle en Sociaal Wijkteam Noord. In de tweede helft van 2017 werd het coördinatieteam 

ondersteund door twee vrijwillige coördinatoren die beiden een dag in de week meedraaiden. 

 

Kantoorlocatie 

In 2017 is ons coördinatieteam twee keer  van kantoorlocatie 

gewisseld. Onze eerste verhuizing was van De Gift City (een 

centrum voor kwetsbare Zwollenaren) naar kantoorpand BijHanz. 

Deze verhuizing vond plaats ivm de urenuitbreiding van Stichting 

Hart voor Zwolle. Door de komst van een extra medewerker 

moesten we op zoek naar een ruimere kantoorplek.  

De tweede verhuizing was van kantoorpand BijHanz naar Brainz. 

Deze plek werd ons aangeboden door de eigenaar van dit pand. 

Een locatie waar werknemers van verschillende organisaties (oa 

Gemeente Zwolle, Windesheim) in één ruimte werken. Voor ons is 

team dat een schitterende overstap geweest. Zowel qua locatie, 

werkruimte en kantooromgeving is dit een optimale werkplek 

voor onze coördinatoren. De locatie ligt aan de looproute van het 

station naar Hogeschool Windesheim. Daarbij bevindt de locatie 

zich aan het plein waar ook het Stadskantoor gevestigd is, een 

herkenbare en toegankelijke plek voor inwoners van Zwolle.  

 

1.5 | Samenwerkingspartners 

 
In Zwolle zijn we inmiddels de leidende organisatie op het gebied van jongeren en informele zorg.  

We werken samen met een breed palet aan Zwolse organisaties. Van veel verschillende 

maatschappelijke organisaties ontvangen we hulpvragen: zorginstellingen voor daklozen, 

vluchtelingen, ouderen en gehandicapten. We werken met scholen en studentenverenigingen 

samen om te zoeken naar goede manier om jongeren te inspireren en verbinden. En staan in 

verbinding met andere vrijwilligersorganisaties om de (informele) zorg in Zwolle goed op elkaar af 

te stemmen. 

 

Sociale partners 

De belangrijkste partners waarmee we samenwerken zijn de volgende organisaties: 

 

SamenZwolle | SamenZwolle is in Zwolle het platform waar hulpontvanger en 

helpende burger elkaar kunnen ontmoeten. Wij nemen deel aan het 

beheeroverleg van dit platform en lossen vragen op die geschikt zijn voor onze 

vrijwilligers.  

  



8 
 

Sociale Wijkteams Zwolle | Vanaf januari 2015 zijn in Zwolle de wijkteams 

van start gegaan. Vanaf het eerste begin hebben wij veelvuldig met 

verschillende wijkteams om tafel gezeten. Veel hulpvragen komen binnen 

via de sociale wijkteams die in Zwolle actief zijn. 

 

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! | ZwolleDoet! is de organisatie die vanuit 

de Gemeente Zwolle verantwoordelijk is voor de coördinatie van het 

vrijwilligerswerk. De vrijwilligerscentrale brengt vrijwilligers in contact met 

mensen die hulp nodig hebben. Wij krijgen veel hulpvragen binnen via 

ZwolleDoet! en de aan hun verbonden Buurthulp.  

 

Stichting Present Zwolle | Deze stichting is al jaren actief in Zwolle en één 

van de grote spelers op het gebied van inzet van vrijwilligers. Present 

verbindt groepen aan mensen die hulp nodig hebben. Onze kantoren 

grenzen aan elkaar. Daardoor zijn de lijntjes kort. Wij profiteren van hun 

expertise en ons jongerennetwerk helpt hen bij het oplossen van 

hulpvragen. 

 

Maatschappelijke organisaties 

De hulpontvangers die we verbinden aan Hart voor Zwolle jongeren worden begeleid door 

verschillende maatschappelijke organisaties. Met een aantal van die organisaties werken we 

intensief samen (zoals bijv. Leger des Heils, LIMOR, Vitree). Voor de volgende 30 organisaties 

hebben we in 2017 één of meerdere hulpvragen opgelost: 

 

Beter Thuis Wonen | Creating Balance | Driezorg (zorglocaties Rivierenhof, Kievitsbloem, Havezate) | 

Frion | GGD IJsselland |  Icare | IJsselheem ( Nieuwe Haven) | Inloophuis De Bres | Innside | Interakt 

Contour | JP van den Bent | Kadera | Karakter | Landstede (vakantieschool) | Leger des Heils | LIMOR | 

PGVZ | RIBW (de herberg) | SamenZwolle | SNT thuiszorg | Stichting Present | Sociaal Wijkteam 

(Midden, Oost, Noord) | Sprank | Trias (Future Force) | Vitree | Vogellanden | Zonnehuis Groep 

(Esdoorn) | Zorgboerderij Hoeve Ittersum | ZwolleActief | ZwolleDoet!                                                           . 

 

Scholen 

We hebben in 2017 samengewerkt met verschillende scholen. We 

werken voornamelijk samen met de hogescholen in Zwolle: 

Windesheim en VIAA. We verbinden hun studenten via stages en 

modules aan kwetsbare stadsgenoten. Een groot aantal studenten 

is in het kader van een jaarstage maatje geworden van één of 

meerdere hulpontvangers of werden ze verbonden aan een 

zorginstelling waar ze sociale activiteiten organiseren. Ditzelfde 

hebben we gedaan voor een aantal studenten van ROC Menso 

Alting en Landstede MBO.  

Een ander voorbeeld van samenwerking met scholen is een 

inspiratiedag die we voor middelbare school het Greijdanus College 

Zwolle hebben georganiseerd. Onze coördinatoren hebben met 

twee dakloze Zwollenaren een aantal inspiratielessen voor acht 

tweede en derde klassen verzorgd.  
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Studentenverenigingen 

De meeste jongeren die zich inzetten voor stadsgenoten zonder eigen netwerk zijn studenten die 

in Zwolle wonen en studeren. Ze zijn veelal aangesloten bij studentenverenigingen met wie we 

samenwerken (Absens Carens, Ichthus, Navigators). We organiseren inspiratieavonden en 

projectdagen voor deze verenigingen. Studenten zetten zich samen of individueel in. Een nieuwe 

vorm die we in 2017 hebben ontwikkeld is studentendisputen en kringhuizen structureel 

verbinden aan een zorglocatie/woonvorm waarvoor ze zich samen structureel inzetten. Dat heeft 

een aantal mooie verbindingen opgeleverd. Zo organiseert studentendispuut Crescendo avonden 

voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking bij de Koppels en begeleid 

studentendispuut Ex Clamare een aantal vluchtelingenjongeren van Vitree. 

 

 

TijdVoorActie 

Stichting Hart voor Zwolle is betrokken bij het landelijke 

inspiratienetwerk TijdVoorActie. Met andere lokale 

jongerennetwerken komen we eens in zoveel tijd 

samen in Groeiplaatsen, waarin we onze ervaringen en 

expertise delen. Daarnaast hebben onze coördinatoren 

in 2017 deelgeneomen aan een inspiratieweekend van 

TijdVoorActie waar pioniers uit verschillende steden 

samenkwamen om hun ervaringen rondom 

vrijwilligersnetwerken te delen. 

 

VV Berkum 

In 2017 is Hart voor Zwolle een bijzondere samenwerking aangegaan met voetbalvereniging 

Berkum. We zijn namelijk het goede doel en samenwerkingspartner van VV Berkum geworden. 

Ons logo prijkt trots op het tenue van deze hoofdklasser. Een sponsorgroep van VV Berkum heeft 

ervoor gekozen om niet zelf op het shirt te staan, maar die ruimte te bieden aan een goed doel uit 

de stad. De komende drie jaar is Stichting Hart voor Zwolle dit doel. Dit biedt ons een mooie kans 

op naamsbekendheid onder Zwollenaren en Zwolse ondernemers, maar ook op mooie 

samenwerkingskansen. Zo heeft het eerste elftal van VV Berkum in oktober ge-bbq’d met dakloze 

Zwollenaren die verblijven in de herberg en gaat de jeugd van VV Berkum meedoen aan een FIFA 

toernooi met vluchtelingenjongeren. 
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1.6 | PR & Communicatie 
 

We vinden het belangrijk om in de stad zichtbaar te zijn. In de eerste plaats willen we dat Zwolse 

jongeren ons kennen. We willen kwetsbaarheid concreet zichtbaar maken en hen bewust maken 

van de sociale nood in hun stad, maar meer nog willen we hen inspireren om van betekenis te zijn 

voor deze mensen. Het lukt ons om op een goede manier zichtbaar te zijn op de sociale media. 

We genereren een groot bereik met onze berichten. Daarnaast proberen we het werk van Hart 

voor Zwolle via presentaties en andere media zichtbaar te maken voor jongeren in de stad. 

 

Sociale Media 

We zijn heel actief op sociale media. We maken gebruik van Facebook, Instagram en Twitter. Het 

lukt ons goed om op deze manier met jongeren in contact te komen. We communiceren een deel 

van onze hulpvragen via Facebook. Daarnaast gebruiken we de sociale media om inspirerende en 

hoopgevende verhalen over onze vrijwilligers en hulpontvangers te delen.  

 

Facebook | Facebook is nog steeds onze belangrijkste medium om hulpvragen en verhalen 

te communiceren. Ons facebooknetwerk is het afgelopen jaar met 34% gegroeid van 1289 (1 

januari 2017) naar 1726 volgers (31 december 2017). We delen een aantal van de hulpvragen 

die binnenkomen via Facebook. Jongeren liken en delen onze hulpvragen. Onze berichten 

hebben een gemiddeld bereik van zo’n 4000 weergaves per bericht, waarbij sommige berichten 

door zo’n 10.000 mensen bekeken worden. Een zeer doeltreffend middel om hulpvragen op te 

lossen en jongeren te inspireren.  

 

Instagram | In 2017 zijn we begonnen met een instagramaccount. We zijn ons bewust van 

het feit dat steeds meer jongeren gebruik maken van Instagram in plaats van Facebook. We 

vinden het enorm belangrijk om juist op social media gebied aansluiting te blijven houden bij 

jongeren. Aan het eind van 2017 hadden we zo’n 400 volgers. We zien in het aantal likes op onze 

berichten dat steeds meer jongeren de overstap maken van Facebook naar Instagram.  

 

Twitter | Ons twitterkanaal had eind 2017 zo’n 550 volgers. We gebruiken dit medium 

voornamelijk om onze activiteiten te communiceren richting onze partners. Het heeft ons een 

aantal mooie verbindingen opgeleverd rondom hulpvragen en evenementen.  

 

Promofilm 

In 2017 ontwikkelden we een promofilm waarin we in anderhalve minuut het Hart-voor-Zwolle-

gevoel wilden vastleggen.  Samen met ambassadrice Anne de Vos van Brannd werd een script 

ontwikkeld en begin december was er een draaidag op kantoor. Jan van den Engel van Styrinth 

zorgde voor regie en montage. Vijf maatjes vertellen eerlijk welke twijfels en onzekerheden ze zelf 

hebben en hoe ze er ondanks deze twijfels er voor een ander zijn. Wat ons betreft een mooie 

promofilm die weergeeft waar het bij Hart voor Zwolle om draait: 

https://www.youtube.com/watch?v=TOabuxOmQf8&t  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOabuxOmQf8&t
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Nieuwsbrieven 

We houden onze vrijwilligers, partners en andere geïnteresseerden op de hoogte door middel van 

een nieuwsbrief. Hier een link naar één van onze nieuwsbrieven: 

http://mailchi.mp/7199f42a55e6/confetti-van-goedheid  

 

Lokale en landelijke media 

Het jongerennetwerk van Hart voor Zwolle wordt regelmatig in beeld gebracht door lokale en 

landelijke media. Hieronder enkele voorbeelden: 

 

- 19-01-17 | Interview in Peperbus met onze ambassadeur Chris van der Meulen 

https://www.peperbus.nl/nieuws/algemeen/83135/peperkorrels-jongeren-met-hart-voor-zwolle-  

- 31-03-17 | Interview met coördinatoren stichting Hart voor Zwolle in Magazine Bijzonder Zwolle  

https://issuu.com/bijzonderzwolle/docs/bz-lente-2017-v2 (pagina 72-75) 

- 04-04-17 | Artikel Oranje Fonds over maatjestraject 

 https://www.oranjefonds.nl/project/stichting-hart-voor-zwolle-zwolle  

- 08-04-17 | Artikel in Reformatorisch Dagblad over werk van Stichting Hart voor Zwolle 

https://www.rd.nl/kerk-religie/jongere-biedt-via-hart-voor-zwolle-hulp-aan-kwetsbare-

plaatsgenoot-1.1391735 

- 18-05-17 | Artikel over trainingsavond met Erben Wennemars 

http://www.rtvfocuszwolle.nl/hardlopers-hart-voor-zwolle-trainen-met-erben-wennemars-voor-

zwolse-halve-marathon/  

- 09-06-17 | Reportage van Supporter van Sport over hardloopgroep van Hart voor Zwolle 

 https://www.youtube.com/watch?v=mhFa1lS8ph8  

- 10-06-17 | Reportage van RTV Oost over hardloopproject Hart voor Zwolle 

http://www.rtvoost.nl/acties/sportief-overijssel/270331/maatjes-hart-van-zwolle-klaar-voor-de-start  

- 16-06-17 | Reportage van Supporter van Sport over Halve Marathonwedstrijd 

 https://www.youtube.com/watch?v=JtBNw1lpKgE 

- 17-06-17 | Compilatie Halve Marathon project Hart voor Zwolle 

 https://www.youtube.com/watch?v=wiom07Z8fYI  

- 21-07-17 | Artikel in Stentor over resultaten van Hart voor Zwolle 

 https://www.ad.nl/zwolle/2431-uur-vrijwilligerswerk-via-hart-voor-zwolle~acdd8009/ 

- 16-12-17 | Uitgebreid artikel in Nederlands Dagblad over gelijkwaardigheid maatjes 

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/een-kloppend-hart-voor-kwetsbare-stadgenoten-

in.2879306.lynkx 

 

Presentaties 2017 

Om ons netwerk te vergroten en jongeren te bereiken en te inspireren, spreken we regelmatig op 

verschillende plekken om te vertellen over Hart voor Zwolle. Hier een overzicht van verschillende 

presentaties: 

 

Datum Publiek/Evenement Omschrijving Personen 

23/1 Inspiratieavond jongeren 
Vision VEZ 

Avond over dienstbaar zijn aan je medemens voor jongeren 
van evangelische gemeente VEZ 

50 

2/2 Inspiratieavond jongeren 
GKv Koningskerk 

Avond over omzien naar ander en instructie voor projectdag 30 

22/2 Inspiratieavond Young 
Professionals Plantagekerk 

Avond over thema goedheid voor jongvolwassenen. 30 

http://mailchi.mp/7199f42a55e6/confetti-van-goedheid
https://www.peperbus.nl/nieuws/algemeen/83135/peperkorrels-jongeren-met-hart-voor-zwolle-
https://issuu.com/bijzonderzwolle/docs/bz-lente-2017-v2
https://www.oranjefonds.nl/project/stichting-hart-voor-zwolle-zwolle
https://www.rd.nl/kerk-religie/jongere-biedt-via-hart-voor-zwolle-hulp-aan-kwetsbare-plaatsgenoot-1.1391735
https://www.rd.nl/kerk-religie/jongere-biedt-via-hart-voor-zwolle-hulp-aan-kwetsbare-plaatsgenoot-1.1391735
http://www.rtvfocuszwolle.nl/hardlopers-hart-voor-zwolle-trainen-met-erben-wennemars-voor-zwolse-halve-marathon/
http://www.rtvfocuszwolle.nl/hardlopers-hart-voor-zwolle-trainen-met-erben-wennemars-voor-zwolse-halve-marathon/
https://www.youtube.com/watch?v=mhFa1lS8ph8
http://www.rtvoost.nl/acties/sportief-overijssel/270331/maatjes-hart-van-zwolle-klaar-voor-de-start
https://www.youtube.com/watch?v=JtBNw1lpKgE
https://www.youtube.com/watch?v=wiom07Z8fYI
https://www.ad.nl/zwolle/2431-uur-vrijwilligerswerk-via-hart-voor-zwolle~acdd8009/
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/een-kloppend-hart-voor-kwetsbare-stadgenoten-in.2879306.lynkx
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/een-kloppend-hart-voor-kwetsbare-stadgenoten-in.2879306.lynkx
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27/2 Vrijwilligersborrel  Borrel in café Belgische Keizer voor vrijwilligers en 
geïnteresseerde jongeren 

30 

17/3 Inspiratieavond jongeren 
GKv Berkum 

Avond over ‘omzien naar je naaste’ voor jongeren van kerk in 
Berkum 

15 

29/3 Gastcollege TU Kampen College over ‘zichtbaar zijn in samenleving’ aan 
bachelorstudenten Theologische Universiteit 

15 

3/5 Presentatie dakloze 
jongeren LIMOR 

We presenteerden ons maatjesproject Mate for Me aan 
dakloze jongeren die verblijven in logeerhuis van LIMOR 

10 

16/5 Gastles studenten UITjaar We gaven gastles aan studenten die jaar lang een 
vormingsjaar volgen bij YfC Zwolle 

3 

17/5 Presentatie aan 
hardloopgroep  

Start van ons hardloopproject. Loopgroep van kwetsbare 
Zwollenaren en maatjes die deelnamen aan Halve Marathon 

30 

30/5 Presentatie 
bewonersvereniging ZC 

Presentatie aan inwoners van centrum van Zwolle over 
jongeren die helpen in Zwolse samenleving 

30 

13/6 Presentatie uitreiking Halve 
Marathon 

We mochten als goede doel van de Halve Marathon iets 
vertellen over ons werk en hardloopproject 

40 

15/6 Presentatie SWT Noord We presenteerden ons werk aan social workers van Sociaal 
Wijk Team Noord 

20 

10/7 Presentatie tijdens 
Zomerborrel HvZ 

Presentatie over ontwikkelingen van afgelopen seizoen aan 
vrijwilligers en hulpontvangers 

40 

8/9 Workshops studenten social 
work Windesheim 

Workshops over kwetsbaarheid en vooroordelen aan 
studenten Social Work van Hogeschool Windesheim 

60 

20/9 Gastcollege TU Kampen Presentatie over omzien naar je stad voor theologiestudenten 10 

23/9 Presentatie Businessclub vv 
Berkum 

Presentatie aan sponsoren van voetbalvereniging Berkum 
over hun goede doel Hart voor Zwolle 

50 

25/9 Presentatie studenten 
Social Work Viaa 

Presentatie over Hart voor Zwolle aan studenten social work 
Hogeschool Viaa 

10 

15/10 Interview Jeruzalemkerk Interview over omzien naar je stadsgenoten tijdens kerkdienst 
in PKN Jeruzalemkerk 

80 

17/10 Catechisatie jongeren We mochten voor een aantal jongeren van PKN Jeruzalemkerk 
een les verzorgen 

15 

30/10 Inspiratiedag Greijdanus 
College 

We verzorgden voor 8 middelbare schoolklassen een gastles 
over kwetsbaarheid en omzien naar je naaste 

200 

21/12 Presentatie HvZ Cup Tijdens onze jaarlijks zaalvoetbaltoernooi voor ondernemers 
vertelden we iets over Hart voor Zwolle en presenteerden we 
ons nieuwe promofilm 

120 
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2. Financiële evaluatie 
 

2.1 | Resultaten 2017 
 

Inkomsten Uitgaven 

 Begroot Resultaat  Begroot Resultaat 

fondsen 51.500 41.675,66 personeelskosten 73.500 69.849,26 

gemeente 20.000 29.067,66 vrijwilligerskosten 5.000 1.627,47 

bedrijven 5.000 7.750,00 PR & communicatie 2.500 2.017,86 

partners 4.500 - bedrijfsvoering 4.000 5.925,56 

kerken 3.000 1.435,45 netwerkbijeenkomsten 4.000 2.000,00 

particuliere giften 5.000 2.571,55 Inventaris - 292,00 

Jan ten Bloemendal 5.000 - Jan ten Bloemendal 5.000 - 

Overig - 44,99    

      

Totaal 94.000 82.544,65 Totaal 94.000 81.712,15 

 

2.2 | Resultaten en toelichting  
 

Fondsen 

Aan de start van ons project hebben we bij het Kansfonds, het Oranje Fonds en het VSBfonds 

toegezegd de eerste drie jaar van ons project te steunen. Alle drie de fondsen hebben het 

aangevraagde bedrag uitgekeerd. Daarbij hebben we een ondersteuning van € 3.500 gekregen van 

een lokaal fonds: Stichting Hervormd Weeshuis Zwolle. 

 

Gemeente Zwolle 

Van de Gemeente Zwolle hebben we in 2017 een bijdrage van € 30.000 ontvangen. Zij gaan ons 

project structureel financieren. Voor ons is dat richting de toekomst een schitterende ontwikkeling. 

 

Bedrijven 

Vanaf januari zijn we ons gaan focussen op betrokkenheid van bedrijven en ondernemers. Dat heeft 

tot nu toe mooie resultaten opgeleverd. We zijn enorm trots dat er € 7.750,- van bedrijven is 

binnengekomen. Een bedrag dat hoger is dan dat we begroot hadden. Onze investering in relatie 

met Zwolse bedrijfsleven werpt nu al vruchten af. Dat is voor ons hoopgevend voor onze wens om 

komende jaren te bouwen aan volledige lokale financiering van ons project.  
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Maatschappelijke organisaties 

We zijn dit jaar met verschillende maatschappelijke partners in gesprek geweest over een financiële 

bijdrage voor ons project. Voor 2017 heeft dat nog geen concrete bijdrage opgeleverd, maar we 

hebben inmiddels wel enkele toezeggingen voor 2018 ontvangen.  

 

Kerken 

Tot nu toe hebben kerken gezamenlijk € 1435 gedoneerd aan Hart voor Zwolle. De afgelopen jaren 

hebben we gemerkt dat keren voornamelijk rond het einde van het jaar (kerst/eindejaarsgiften) 

een financiële bijdrage doen aan ons project.  

 

Particuliere donateurs 

Het aantal donateurs blijft groeien. Er zijn veel mensen die ons stichtingswerk een warm hart toe 

dragen. Enkele daarvan steunen ons met een structurele donatie. Op dit moment is er vanuit 

particuliere giften € 2.571,55 binnengekomen. In 2018 gaan we met ons ambassadeursteam 

werken aan een plan om meer particuliere donateurs aan ons te verbinden. 

 

Jan ten Bloemendal 

Vorig jaar hebben we het werk van Stichting Jan ten Bloemendal overgenomen. Zij doneerden 

starterspakketten voor dakloze jongeren. In een gesprek dat we hadden met het Zwolse Noodfonds 

constateerden we echter dat dit fonds ook is bestemd voor donaties en starterspakketten voor 

dakloze jongeren. We kunnen de aanvragen die onder de noemer ‘Jan ten Bloemendal’ 

binnenkomen, doorzetten naar het Zwolse Noodfonds. Dit betekent dat deze kostenpost dus niet 

meer van toepassing is voor de begroting van 2017. 

 

2.3 | Financiële evaluatie 

 
We zijn zeer tevreden met het feit dat we voor 2017 een positief resultaat hebben geboekt. We 

hebben daarbij gemerkt dat het ons lukt om lokale financiering te vergroten. In 2017 hebben we 

een aantal belangrijke stappen gemaakt. Zo heeft de Gemeente Zwolle besloten dat ze ons 

structureel willen steunen. Daarbij is er enorm veel terreinwinst geboekt op het gebied van Zwolse 

bedrijven en ondernemers. Waar we deze groep eerst niet wisten te bereiken, zien we nu dat maar 

liefst 13 bedrijven ons inmiddels hebben gesteund met een financiële bijdrage. Dit resultaat is 

boven verwachting goed. Dit is voor een groot deel te danken aan de komst van onze nieuwe 

medewerker Nathan van Dam, die zijn ervaring en expertise op het gebied van fondsenwerving en 

relatiemanagement vanaf januari 2017 kon inzetten voor Hart voor Zwolle. Ook de betrokkenheid 

en het netwerk van ons ambassadeursteam heeft bijgedragen aan de groei van de lokale 

financiering. Met het oog op de afbouw van financiering vanuit landelijke fondsen is deze groei van 

lokale financieringen een geweldig resultaat voor onze stichting. Waar we in 2017 nog voor 

ongeveer de helft van de begroting een bijdrage vroegen van  landelijke fondsen, durven we het nu 

aan om de begroting van 2018 te laten bestaan uit 80% inkomsten vanuit lokale financieringen.  

 

 

 

 


