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1. Algemene doelstellingen en gegevens 
 

1.1 | Visie, missie en kerntaken 
 

Hart voor Zwolle verbindt sinds 2014 jongeren aan kwetsbare Zwollenaren. Deze jongeren zetten             

zich vrijwillig in voor stadsgenoten die weinig tot geen netwerk hebben. Zo helpen we kwetsbare               

mensen en bieden we jongeren de mogelijkheid om van betekenis te zijn voor een ander. Dit doen                 

wij onder andere door te voetballen met vluchtelingen, boodschappen te halen voor een oudere,              

eten met daklozen, spelletjes spelen met mensen met een beperking etc. Inmiddels zien honderden              

jongeren om naar eenzame Zwolse hulpontvangers. Hart voor Zwolle inspireert en stimuleert een             

nieuwe generatie om van betekenis te zijn voor anderen. Voor een Zwolle dat ook in de toekomst                 

een leefbare, warme en sociale stad is. 

 

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, maar vaak niet goed weten waar ze kwetsbare mensen kunnen              

ontmoeten. 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 van betekenis te 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 hulpbehoevende 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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1.2 | Gegevens 
 

Stichting Hart voor Zwolle: 

 

opgericht: 5 september 2014 

postadres: Molenweg 241, 8012 WG, Zwolle 

kantooradres: Brainz, Lübeckplein 68, Zwolle 

socials: /hartvoorzwolle 

website: www.stichtinghartvoorzwolle.nl  

e-mail: info@stichtinghartvoorzwolle.nl 

telefoon: 06-20770629 

 

Financiële gegevens: 

 

KvK: 61396966 

RSIN: 854324963 

Rekeningnummer: NL77 RABO 0191670669 

 

Bestuur: 

 

Gerben Visscher voorzitter 

Petra Bleijenburg secretaris 

Wim van der Meulen penningmeester 

Wim van Ree bestuurslid 

 

Team: 

 

Eline Ploegman teamleider 

Linde van der Meer coördinator 

Lars Hofsink coördinator 

 

 

Ambassadeursteam: 

 

Anne de Vos 

Henk Elshof 

Anne Geert Dijk 

Harmen Sikkema 

Elsemiek Gerritzen 

 

 

 

http://www.stichtinghartvoorzwolle.nl/
mailto:info@stichtinghartvoorzwolle.nl
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjumbrvxMLWAhVHalAKHYasC-4QFggzMAI&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fin%2Fdevosanne&usg=AFQjCNFBxudSE3NbKlzQzPmK42CdH9eZ_g
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYwtXGxMLWAhUEUlAKHU5pDI0QFghBMAk&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fin%2Fhenk-elshof-31859a18&usg=AFQjCNEUSpeivdUnn4XdzBAvcR3-6LSTgA
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIgeWCx8LWAhUCblAKHfJEDuwQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fin%2Fanne-geert-dijk-51182a6a&usg=AFQjCNEKXZ7EGDrZBESqlE8Rx1AUngb9Yw
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2. Doelstellingen 2021 
 

2.1 | Nieuwe fase en nieuw team 
 

Hart voor Zwolle bevindt zich in een nieuwe fase van haar bestaan. De afgelopen zes jaar zijn zeer                  

succesvol verlopen. Honderden jongeren hebben zich ingezet voor mensen die geen eigen netwerk             

hebben. Een team van vier coördinatoren heeft zich met hart en ziel ingezet om deze jongeren te                 

verbinden en te begeleiden. Vanaf mei 2020 heeft een compleet nieuw team deze coördinatie              

overgenomen. Het is tijd voor een nieuwe fase!  

 

Samen staan we sterk! 

Uit onderzoek van het CBS¹ blijkt dat bijna 1 op de 10 Nederlanders zich in 2019 eenzaam heeft                  

gevoeld. Bij 75-plussers voelt zelfs 1 op de 3 zich eenzaam. Rondom de coronacrisis kwam               

eenzaamheid en kwetsbaarheid voor veel mensen ineens heel dichtbij. Koning Willem-Alexander zei            

in zijn speech: 'Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, maar het eenzaamheidsvirus wel'.  

Er ontstonden mooie initiatieven en veel mensen meldden zich aan om zich in te zetten voor                

stadsgenoten. Hart voor Zwolle heeft hierin veel initiatieven mogen coördineren en de verbinding             

gelegd tussen organisaties, bedrijven, de burgers en de hulpontvangers. We merkten meer dan ooit              

dat de bereidheid om te helpen groot is, maar dat jongeren niet weten hoe en waar ze hun handen                   

uit de mouwen kunnen steken. Onze rol is het begeleiden van de jongeren in de zoektocht naar hun                  

rol in de maatschappij. Hierdoor kunnen ze ervaren wat het is om in contact te komen met eenzame                  

en kwetsbare Zwollenaren en ontdekken hoe ze kunnen helpen.  
 

Ook vanuit economisch oogpunt is vrijwilligerswerk doen belangrijk. Het verschil tussen arm en rijk              

wordt in Nederland steeds groter. Iemand mét netwerk maakt meer kans op het vinden van een                

(betere) baan en het ontwikkelen van vaardigheden die hieraan kunnen bijdragen. Het doen van              

vrijwilligerswerk is een manier om netwerk te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen. Het             

landelijke gemiddelde van jongeren tussen de 15 en 25 jaar die vrijwilligerswerk doen ligt op 51%.  

 

Een groeiende, sterke sociale basis  

Hart voor Zwolle groeit hard! Wij handelen snel en werken pro-actief mee in het maatschappelijke 

voorveld in samenwerking met jongeren, Zwolse maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven 

en de gemeente. We bouwen samen aan een sociale basis door het netwerk van de hulpontvanger 

en de jongeren uit te breiden. Dit is een netwerk waarbij je mooie momenten kan delen, maar waar 

je ook op kan terugvallen als het minder goed gaat. We willen liever voorkomen dan genezen. 

Daarbij kijken we altijd wat een hulpontvanger nodig heeft en hoe een jongere daarbij kan helpen. 

Door het netwerk van jongeren flink uitbreiden, de samenwerking met partners te versterken en de 

resultaten te verhogen zullen de langetermijneffecten nog zichtbaarder zijn in Zwolle.  
 

 

¹ CBS. (2019). Enquête Sociale samenhang & Welzijn. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/13/bijna-1-op-de-10-nederlanders-voelde-zich-sterk-eenzaam-in-2019 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/13/bijna-1-op-de-10-nederlanders-voelde-zich-sterk-eenzaam-in-2019


 
6 

2.2 | Algemene doelstellingen 2021 
 

Ook in 2021 ligt onze focus op onze drie kerntaken: 

 

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

 

We willen ons in 2021 voornamelijk richten op het:  

- uitbouwen en versterken van onze netwerken; jongeren, maatschappelijke organisaties,bedrijven 

- vergroten van het aantal maatjestrajecten  

- organiseren van laagdrempelige en originele ontmoetingsactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen  

- enthousiasmeren/werven van vrijwillige jongeren 

- begeleiden van het project aan de Pannekoekendijk 

 

2.3 | Beoogde resultaten 2021 
 

2021     

Hulpvragen 300 100 bestaande 
maatjestrajecten 

150 nieuwe 
maatjestrajecten 

50 eenmalige 
activiteiten 

Hulpactiviteiten 3500    

Vrijwilligers 600    

Hulpontvangers 1000    

Vrijwilligersuren 8250    

 

Hulpvragen: eenmalige en structurele hulpvragen die we oplossen en activiteiten en evenementen die             

we organiseren. De meeste hulpvragen zijn structureel. Zo’n 100 maatjestrajecten worden voortgezet            

uit 2020: de jongeren die we hebben verbonden aan een kwetsbare Zwollenaar blijven we begeleiden.               

Daarnaast willen we in 2021 zo’n 150 nieuwe jongeren als maatje koppelen en zo’n 50 nieuwe                

ontmoetingsactiviteiten organiseren (bijv: escaperoomactiviteit, kookworkshop, Ontmoetingsfeest, etc.) 

Hulpactiviteiten: Alle hulpvragen bestaan uit een aantal activiteiten. Zo kan een jongere die we aan een                

eenzame oude mevrouw verbinden (1 hulpvraag) haar gedurende het jaar wekelijks helpen (ongeveer 50              

hulpactiviteiten). In 2021 denken we dat jongeren in totaal zo’n 3500 ontmoetingsmomenten hebben             

met kwetsbare stadsgenoten. We verbinden naast structurele maatjes ook jongeren die zich eenmalig             

inzetten, bijvoorbeeld voor een tuinklus of voor een ontmoetingsactiviteit.  

Vrijwilligers: In totaal zetten we zo’n 600 jongeren in als vrijwilliger. 

Hulpontvangers: 1000 eenzame en kwetsbare Zwollenaren die hulp ontvangen van een jongere. Bijv.             

eenzame ouderen, statushouders, vluchtelingen, dak-en thuisloze mensen of mensen met een           

beperking.  

Vrijwilligersuren: In totaal zullen jongeren zo’n 8250 uren investeren voor kwetsbare, eenzame mensen. 
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2.4 | Maatschappelijke effecten 
 

Langetermijneffecten 
De duurzame investering en begeleiding van de jongeren maakt Hart voor Zwolle uniek. Op deze 
manier leveren de jongeren een mooie bijdrage aan de stad Zwolle. We willen de focus leggen op 
‘samen sta je sterk’ en eenzaamheid in de stad verminderen. Jongeren zetten zich in voor hun 
stadsgenoten en leren hierdoor naar de ander om te kijken en te helpen. Uiteindelijk is onze droom 
dat ze deze levenswijze ook weer doorgeven aan de mensen in hun omgeving en hun eventuele 
kinderen. Hierdoor zal het maatschappelijk effect zich als een olievlek verspreiden en meerdere 
generaties positief beïnvloeden.  
 
Hart voor Zwolle heeft de volgende maatschappelijke effecten voor ogen op de gebieden 
jongeren, (eenzame en kwetsbare) mensen en Zwolse partners. 
 
Jongeren 
- zetten zich actief in voor kwetsbare stadsgenoten 
- ontdekken en ontwikkelen hun talenten voor zichzelf en de maatschappij. 
- dragen bij aan de sociale cultuur in Zwolle door de activiteiten bij zorginstellingen en buurtcentra 
- verhogen hun positie op de arbeidsmarkt 
- vergroten hun netwerk 
- dragen door hulpactiviteiten bij aan gezonde, zelf- en samenredzame* inwoners.  
- krijgen (participatie-) plekken aangeboden, zodat dat de persoon met een afstand tot de 
samenleving/arbeidsmarkt geactiveerd en gestimuleerd wordt tot meedoen aan de samenleving.  
 
Eenzame, kwetsbare mensen 
- doen (weer) actief mee in de samenleving 
- breiden hun netwerk uit in de stad 
- vergroten hun een zelf- en samenredzaamheid* 
- wonen zolang mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving  
- ervaren minder fysieke, sociale en mentale drempels 
- voorkomen hoge zorgkosten 
- krijgen (participatie-) plekken aangeboden, zodat dat de persoon met een afstand tot de 
samenleving/arbeidsmarkt geactiveerd en gestimuleerd wordt tot meedoen aan de samenleving.  
 
Samenwerking met Zwolse partners  
- draagt bij aan een inclusieve samenleving 
- versterkt de sociale basis van het voorveld in Zwolle 
- werkt mee aan een integrale aanpak van de zorg in de stad 
- helpt bij het voorkomen van problemen in plaats van het achteraf oplossen 
- draagt bij aan de afname van dure professionele hulp naar meer inzet van vrijwilligers  
- signaleert vroegtijdig problemen of zorgelijke situaties  
- biedt langdurige hulp aan eenzame en kwetsbare Zwollenaren 
 
*samenredzaamheid. Mensen zijn van betekenis voor elkaar. Familie, vrienden en buurtgenoten 
vervullen een belangrijke rol in het leven van de cliënt en omgekeerd. Zorgprofessionals en sociaal 
wijkteamleden helpen hen die rol te blijven spelen en het met elkaar te redden. 
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2.5 | Projecten en activiteiten 
 

Onze missie is het verbinden van jongeren aan kwetsbare Zwollenaren. Dat doen we als team door                

de volgende activiteiten structureel uit te voeren: 

1) inspireren en werven van jongeren 
2) kennismakingsgesprekken met jongeren die zich aanmelden 
3) contacten met hulpverleners om hulpvragen in beeld te krijgen 
4) koppelingsgesprekken tussen jongere en hulpontvanger 
5) begeleidingsmomenten met jongeren die zich inzetten 
6) jongeren verbinden aan hulpvragers (maatjesprojecten) 
7) ontmoetingsactiviteiten tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren in groepsverband 
8) doelgroepen verbinden 
9) inspiratiebijeenkomsten 
10) partnerbijeenkomsten 
11) jaarlijks ontmoetingsfeest 
12) samenwerking met scholen 
13) bieden van (participatie-) plekken aan jongeren en volwassenen met een afstand tot de 
samenleving en/of arbeidsmarkt  
 
De jongeren zetten zich in voor kwetsbare Zwollenaren. Ze bieden hulp aan inwoners die weinig of 
geen netwerk hebben. Enkele praktische voorbeelden hiervan zijn: 
14) dagelijkse hulpactiviteiten bieden (boodschappenhulp, tuinklussen, gezelligheid, etc.) 
15) voetballen met dak- en thuislozen 
16) buurtactiviteiten (spelletjesavonden, sporten, etc.) 
17) taal- en huiswerkbegeleiding 
 
Daarnaast organiseren we in 2021 een aantal grote activiteiten waarbij ontmoeting tussen            

jongeren en kwetsbare Zwollenaren centraal staat. Hierbij een overzicht van de geplande projecten             

en activiteiten in 2021: 

 

Maatjesproject dakloze jongeren en Eritrese statushouders 

Een doelgroep die ons aan het hart gaat zijn (jonge) dakloze           

Zwollenaren. Met onze maatjestrajecten proberen we hun netwerk te         

vergroten en te versterken. Het succesvolle maatjesproject voor        

dakloze jongeren (Mate for Me) in samenwerking met LIMOR wordt          

steeds groter. Het heeft geresulteerd in bijzondere verbindingen die         

veel impact hebben op levens van dakloze jongeren. Naast de maatjes willen we ook meerdere               

groepsactiviteiten organiseren die bijdragen aan de ontmoetingen tussen jongeren van Hart voor            

Zwolle en dakloze jongeren. Bijvoorbeeld: escaperoomavonden, sportactiviteiten en een filmavond.          

In 2021 willen we deze inzet voor de dakloze jongeren graag voortzetten. Ook gaan we ons                

intensiever richten op groep statushouders die o.a. door LIMOR begeleid worden. Voor deze             

doelgroep is het belangrijk dat ze aansluiting vinden bij andere Nederlanders. We gaan             

ontmoetingsmomenten organiseren en op zoek naar passende maatjes. 
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Woonproject Pannekoekendijk (project wacht nog op goedkeuring en een GO) 

In samenwerking met het RIBW, Delta Wonen, SSH, de gemeente en het            

SociaalWijkTeam gaan wij het komend jaar meewerken aan het opstarten en           

uitbouwen van dit woonproject. Het woonproject biedt een thuis en draagt           

bij aan het (preventief) voorkomen dat kwetsbare jongeren dakloos worden,          

in de daklozenopvang de Herberg terecht komen of instromen in het           

Beschermd Wonen. Er is een grote groep enthousiaste jongeren die van           

betekenis wil zijn voor een ander. Door hen te koppelen aan deze kwetsbare             

jongeren ontstaat er een synergie die voor beide groepen inspirerend en van meerwaarde kan zijn.               

Vanuit een community worden studenten en kwetsbare jongeren gestimuleerd om elkaar verder te             

helpen in hun ontwikkeling. 

Hart voor Zwolle draagt hieraan bij door:  

- Het opzetten en coördineren van de werving/selectie mbt het sollicitatieproces van de 

studentenbewoners 

- De studentenbewoners te begeleiden 

- Sociale ontmoetingsmomenten creëren en organiseren. 

- Overlegmomenten betrokkenen rondom het project Pannekoekendijk 

 

De 1,5 meter maatschappij 

De verwachting is dat de 1,5 meter maatschappij ook volgend jaar het nieuwe ‘normaal’ zal zijn. In                 

maart 2020 hebben wij ervaren dat de bereidheid van de jongeren om zich in te zetten enorm                 

groot is. We hebben 235 extra jongeren kunnen inzetten. Veel van deze jongeren zijn nog steeds                

betrokken bij Hart voor Zwolle en ook deze jongeren willen wij in 2021 zorgvuldig matchen aan                

nieuwe maatjes en ze de juiste begeleiding geven. Daarnaast heeft de coronatijd ook het positieve               

effect gehad dat we veel nauwere contacten hebben met onze maatschappelijke partners. Om             

deze partners ook in 2021 goed te kunnen bedienen zullen wij regelmatig met de partners               

onderzoeken waar de behoefte ligt en welke bestaande of nieuwe activiteiten we kunnen opzetten.  

 

Maatschappelijk ondernemen 

In 2021 willen we Zwolle nog mooier maken in samenwerking met Zwolse bedrijven. Eenzaamheid              

is namelijk niet alleen een sociaal probleem, maar ook een maatschappelijk probleem. Alleen             

samen, dus met de hele samenleving, kunnen we het eenzaamheidsvirus bestrijden. Wij willen             

medewerkers van bedrijven inspireren en motiveren om zich in te zetten als bedrijf, als team of als                 

individu. 

 

Stageactiviteiten 

In 2021 willen we in samenwerking met Zwolse hogescholen (Windesheim en VIAA) en MBO’s              

(Landstede, Deltion en Menso Alting college) veel studenten en studentengroepen op structurele            

basis verbinden aan kwetsbare maatjes en aan Zwolse locaties waar kwetsbare Zwollenaren            

wonen. Deze studenten zetten zich vanuit hun stage social work in voor een locatie waar ze aan                 

verbonden worden. Te denken valt aan locaties van het Leger des Heils, LIMOR, Kadera. De               
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afgelopen jaren bleek deze vorm van verbinding waardevol voor zowel jongeren als kwetsbare             

Zwollenaren.  

Jongerenwerving 

De afgelopen zes jaar hebben we veel geïnvesteerd in het werven en inspireren van jongeren.               

Zeker de eerste jaren van ons bestaan organiseerden we veel inspiratiebijeenkomsten en spraken             

we op veel plekken met jongeren. Vanuit dit warme contact gebruikten we sociale media om               

hulpvragen te communiceren en op te lossen. Door vele aandacht die we via (sociale) media kregen                

en door mond-op-mond-reclame van studenten, kregen we de afgelopen jaren veel aanmeldingen            

van jongeren. We beseffen dat we wel moeten investeren in nieuwe studenten, voordat de stroom               

van eerste generatie misschien opdroogt. Daarom willen we aankomende jaren weer meer gaan             

spreken op studentenverenigingen en scholen, zodat ook nieuwe generatie jongeren zich kan            

inzetten voor kwetsbare stadgenoot.  

 

Vrijwilligerswaardering 

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat jongeren het enorm op prijs stellen als wij hen                

waarderen voor hun inspanningen. Dat doen we structureel door middel van een belletje of een               

waarderend gesprek tijdens een kop koffie. Maar juist de incidentele waardering met vrijkaartjes             

voor een voetbalwedstrijd of een bon voor de ijssalon, maakt veel indruk op jongeren die zich                

belangeloos inzetten. We willen in 2021 meer actief sturen op deze vorm van waardering. Daarvoor               

gaan we in gesprek met Zwolse partijen (bijv. koffiebar, ijssalon, PEC Zwolle) of zij onze vrijwilligers                

een keer in het zonnetje willen zetten.  

 

Sponsoractiviteiten  

In 2021 willen we bedrijven de kans geven om samen iets goeds te doen voor Zwollenaren. Tijdens                 

de teamactiviteit of teamdag steken collega’s samen de handen uit de mouwen voor kwetsbare of               

eenzame stadsgenoten. Ze werken mee aan één van onze projecten, hierdoor krijgen ze een goed               

beeld van wat Hart voor Zwolle doet en tegelijkertijd leren ze ook elkaar beter kennen.               

Voorbeelden hiervan zijn: Barbecuen met dak-en thuislozen, sporten met vluchtelingen,          

rolstoelentocht met ouderen of een creatieve workshop. Daarnaast organiseren we ook in 2021             

onze jaarlijkse terugkerende sponsoractiviteiten, de Hart voor Zwolle Cups. In de zomer en rond de               

kerst organiseren we een zaalvoetbaltoernooi voor bedrijven die betrokken willen zijn bij het werk              

van Hart voor Zwolle. Ondernemers dineren eerst met elkaar en krijgen een mooie presentatie              

over het werk van Hart voor Zwolle. Vervolgens strijden ze met elkaar om felbegeerde Hart voor                

Zwolle Cup.  

 

Ontmoetingsfeest en vrijwilligersborrels 

Jaarlijks organiseren we in de zomer een groots ontmoetingsfeest voor alle jongeren die zich              

inzetten en voor de Zwollenaren die hulp en aandacht ontvangen. Ook nodigen we hier alle               

partners en donateurs voor uit. Dit feest staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Het is                 

een schitterend evenement waar vrijwilligers zich gewaardeerd voelen voor hun inzet en kwetsbare             

en eenzame Zwollenaren de avond van hun leven hebben. 

Daarnaast organiseren we in het voorjaar en najaar een borrel die alleen bedoeld is voor               

vrijwilligers en hulpontvangers. We doen dit om hen te waarderen en ook om hen de gelegenheid                

te bieden om op laagdrempelige manier kennis met elkaar te maken en hun verhalen en ervaringen                

te delen. 
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3. Financiën 2021 
 

3.1 | Begroting 
 

Inkomsten Uitgaven 

gemeente Zwolle 80.000 personeelskosten 132.000 

bedrijven/ondernemers 25.000 bedrijfsvoering 10.000 

fondsen 10.000 ontmoetingsfeest 7.500 

particuliere giften/acties 20.000 vrijwilligersbudget 2.000 

partners/maatschappelijke org 15.000 sponsorevenementen 2.000 

kerken 6.000 PR & communicatie 2.500 

    

Totaal 156.000 Totaal 156.000 

 

3.2 | Toelichting inkomsten 
 

Gemeente Zwolle 

We zijn blij dat de Gemeente Zwolle ons in 2020 heeft gesteund met een bijdrage van €50.000 per                  

jaar. De gemeente ziet de meerwaarde van ons netwerk in het voorveld en wil dit jongerennetwerk                

ook financieel mogelijk maken. Om de transitie rondom de hervormingsagenda van het sociaal             

domein ook binnen Hart voor Zwolle mogelijk te maken, willen wij de aankomende jaren groeien.               

Ons netwerk zal groter worden, het aantal FTE’s en het aantal vrijwilligers en hulpontvangers zal               

sterk toenemen. Inkomsten: €80.000 euro. 

 

Bedrijven 

Het afgelopen jaren zijn de inkomsten vanuit het bedrijfsleven fors toegenomen. Er zijn steeds              

meer lokale ondernemers betrokken bij het werk van stichting Hart voor Zwolle. Dit jaar zullen we                

ook de focus leggen op het maatschappelijk ondernemen en hiermee hopen we nog meer              

bedrijven weten te werven en te betrekken. Dit willen wij doen door vaste partnerships aan te gaan                 

en het organiseren van sponsorevenementen zoals teamactiviteiten en voetbalcups. Inkomsten:          

€25.000 

 

Fondsen 

De afgelopen jaren zijn we financieel gesteund door een groot landelijke fonds: het Oranje Fonds.               

Op dit moment zijn wij geen startende stichting meer en daarom wordt het steeds lastiger om                

fondsen te werven. In 2021 hebben we een aantal nieuwe projecten waar we bij een aantal lokale                 

fondsen en (kleine) landelijke fondsen ons projectplan zullen indienen.  Inkomsten: €10.000 euro. 
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Particuliere giften/acties 

Zeer veel Zwollenaren zijn enthousiast over het werk van stichting Hart voor Zwolle. Het is ons het                 

afgelopen jaar gelukt om dit te verzilveren in werving van aantal particuliere donateurs die              

structureel willen geven aan Hart voor Zwolle. In 2020 ontvingen we zo’n €5.000 van deze               

donateurs. We hopen dit bedrag in 2021 wederom binnen te halen. Daarnaast willen acties              

organiseren om gelden van particulieren binnen te halen. Het aankomend jaar gaan we hier met               

ons ambassadeursteam mee aan de slag. Daarnaast zijn we steeds op zoek naar acties en               

evenementen die een bedrag willen overmaken aan een Zwols goede doel. Te denken valt aan               

haringparty’s, rotaryclubs, en sportevenementen. Inkomsten: €20.000 
 

Partners/maatschappelijke organisaties 

We werken veel samen met verschillende maatschappelijke organisaties in de stad. We            

ondersteunen cliënten van deze instellingen met hulp en netwerk. We vinden deze informele zorg              

een belangrijke toevoeging op de formele zorg. Deze zorginstellingen betalen niets voor onze             

vrijwilligers. We hebben een nauwe samenwerking met LIMOR, zij dragen bij met een structurele              

gift. Met deze financiële bijdrage kunnen wij het voor hun cliënten kunnen blijven voortzetten. Het               

project Pannekoekendijk in samenwerking met het RIBW zal ook gefinancierd worden, waardoor            

wij de juiste begeleiding kunnen geven aan de studenten en alle maatjes die daarbij betrokken zijn.                

Ook met andere organisaties gaan wij dit jaar het gesprek met de intentie om vaste partners te                 

worden. Inkomsten: €15.000 

 

Kerken 

We hebben de afgelopen jaren veel financiële steun ontvangen van kerken en kerkgelateerde             

organisaties. We onderhouden goede contacten met veel verschillende kerkstromingen in de stad.            

Zij dragen ons werk een warm hart toe. Ook het komende jaar zullen we diaconieën vragen of ze                  

voor ons willen collecteren of ons een gift willen schenken. Inkomsten: €6.000 
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3.3 | Toelichting uitgaven 
 

Personeelskosten 

De coronacrisis heeft onze zichtbaarheid in de stad én onze relatie met de jongeren, organisaties               

en partners enorm vergroot en versterkt. Ons netwerk is verdubbeld! Op dit moment krijgen wij               

gemiddeld 4 hulpvragen per week binnen en zouden wij ook 4 jongeren als maatje kunnen               

koppelen. Helaas ontbreekt het ons aan tijd om iedereen te koppelen en lopen de wachttijden op.                

Dit is jammer, want de jongeren zijn enthousiast en willen zo snel mogelijk beginnen. Met extra                

uren zouden wij nog meer jongeren kunnen koppelen en hulpvragen kunnen oplossen. De             

medewerkers van Hart voor Zwolle zijn namelijk de drijvende kracht achter het werven, verbinden              

en het begeleiden van jongeren. Ook zullen we veel tijd investeren aan het project              

Pannekoekendijk. Wij willen de jongeren de juiste begeleiding bieden om het project tot een groot               

succes te maken. In 2021 willen wij daarom groeien van 1,66 FTE naar 2,5 FTE.  

Kosten: (incl. salaris, belasting, pensioenen, verzekeringen) €132.000.  

 

Bedrijfsvoering 

Onze coördinatieteam van drie coördinatoren heeft belang bij goede faciliteiten. Binnen deze            

kostenpost vallen een aantal zaken: kantoorkosten, telefoonkosten, laptops, etc. Ook rekenen we            

onder deze post kosten accountantsverklaring, reiskostenvergoeding, etc. Kosten: €10.000.  

 

Ontmoetingsfeest 

Jaarlijks organiseren we in de zomer een groot ontmoetingsfeest voor al onze vrijwilligers,             

hulpontvangers, partners en andere betrokkenen. Helaas kon dit feest in 2020 niet doorgaan ivm.              

de coronacrisis. In 2021 willen we daarom een extra groot feest geven. We rekenen op 300 mensen                 

die elkaar ontmoeten, eten en drinken en genieten van muziek en gezelligheid. De kosten zijn per                

persoon zo’n €25. Kosten: €7.500.  

 

Vrijwilligersbudget 

Een deel van dit budget is bestemd voor materiële ondersteuning van hulptrajecten, zoals             

bijvoorbeeld klusmaterialen en vergoeding van uitstapjes en vrijwilligerskosten. Daarnaast         

reserveren we een groot deel van deze kostenpost voor vrijwilligerswaardering. We vinden dat             

onze vrijwilligers gewaardeerd moeten worden voor de vele inspanningen die ze verrichten. Een             

voorbeeld daarvan zijn de vrijwilligersborrels die we organiseren. Kosten: €2.000. 

 

Sponsorevenementen 

Jaarlijks organiseren we meerdere sponsorevenementen om bedrijven en ondernemers te werven           

als donateurs van onze stichting. Deze organisatie brengt qua faciliteiten, eten en drinken kosten              

met zich mee. We begroten hiervoor €2.000. 

 

PR & communicatie 

Om jongeren te bereiken is het belangrijk om te investeren in PR en communicatie. Dit geld                

gebruiken we voor website, flyers, banners, etc. Kosten:  €2.500. 

 


