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O V E R  O N S

Stichting Hart voor Zwolle ziet om naar eenzame, kwetsbare
Zwollenaren door jongeren (18-35 jaar) te inspireren zich in
te zetten voor deze stadsgenoten. 

Jongeren zijn van betekenis als maatje of tijdens een
groepsactiviteit. Dit doen ze voor ouderen, vluchtelingen,
mensen met een beperking, eenzame jongere en dak-en
thuislozen.

D E  V I S I E  E N  M I S S I E  V A N  H A R T  V O O R  Z W O L L E

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 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,
bouwen we samen aan onze stad van de toekomst.

KERNTAKEN HART VOOR ZWOLLE

1. Inspireren van jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor een kwetsbare Zwollenaar.
2. Verbinden van jongeren aan mensen die hun hulp en netwerk goed kunnen gebruiken.
3. Begeleiden van jongeren als ze hulp en netwerk bieden aan hun stadsgenoten.



C O N T I N U E R E N  &  I N N O V E R E N
De afgelopen 7 jaren is Hart voor Zwolle enorm gegroeid en ons netwerk wordt steeds groter. We
zijn een betrouwbare partner voor de gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven, jongeren
en scholen. We verlagen de drempel tussen stadsgenoten en inspireren jongeren om echt om te
zien naar kwetsbare, eenzame Zwollenaren. Vorig jaar hebben we langzaamaan ook de
evenementen en groepsactiviteiten weer kunnen oppakken. In 2022 zullen de corona effecten wel
nog zichtbaar zijn. Mensen zijn hun netwerk (gedeeltelijk) kwijtgeraakt en ervaren financiële, sociale
en psychische problemen.

Continueren
We gaan in 2022 de projecten, maatjescontacten en evenementen continueren. Daarmee
versterken en verdiepen wij ons netwerk. We gaan altijd voor de perfecte match tussen jongere en
eenzame, kwetsbare Zwollenaar. Daarbij is het belangrijk om de jongeren face-to-face te spreken
en fysiek aanwezig te zijn bij de klikgesprekken. Persoonlijke aandacht, begeleiding, waardering en
maatwerk zijn kernbegrippen die in elk maatjestraject aanwezig moeten zijn. We delen echte,
kwetsbare verhalen om ook andere Zwollenaren te inspireren en ons enthousiasme stralen we uit
naar de jongeren. We blijven onze focussen op inclusiviteit, de onderlinge verbondenheid in Zwolle! 

Innoveren
Daarnaast innoveren we door nieuwe projecten op te starten, bestaande activiteiten uit te breiden
en nieuwe verbindingen met partners in de stad aan te gaan. We gaan in 2022 actief op zoek naar
de organisaties en jongeren die Hart voor Zwolle nog niet kennen. Door meer vergrijzing,
eenzaamheid en de gevolgen van de pandemie willen we  zeven nieuwe projecten opstarten en op
maat aanbieden. Door het geven van inspirerende presentaties, kennismakingsgesprekken in te
plannen en zichtbaar te zijn in de stad willen we nog meer betekenen voor kwetsbare Zwollenaren.

Sociale basis
De gemeente Zwolle wil graag dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en werkt toe naar
een sociale basis die beter aansluit bij de behoefte van de Zwollenaren. De afgelopen jaren heeft
Hart voor Zwolle meegeholpen om deze basis te creëren. Inmiddels zijn wij onmisbaar geworden in
het maatschappelijke voorveld. Wij handelen snel en werken pro-actief mee. We bouwen samen
met jongeren, maatschappelijke organisaties en de gemeente aan een 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. Daarbij kijken we altijd naar
wat een hulpontvanger nodig heeft en hoe een jongere hierbij kan helpen. Door ons netwerk van
jongeren flink uit te breiden, de samenwerking met partners te versterken en de resultaten te
verhogen zullen langetermijneffecten nog meer zichtbaar zijn in Zwolle. 
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We richten ons in 2022 voornamelijk op het: 
+ continueren en versterken van onze maatjescontacten, partnercontacten, projecten en
evenementen
+ innoveren van nieuwe projecten, bijv. groepen jongeren koppelen aan kwetsbare groepen
+ geven van inspirerende presentaties aan jongeren, maatschappelijke organisaties, (financiële)
partners en de gemeente
+ begeleiden van de projecten van beschermd wonen naar beschermd thuis 
+ inzetten van jongeren als maatje aan kwetsbare Zwollenaren die door de gevolgen van corona
problemen ervaren op lichamelijk, sociaal of psychisch gebied.  

Hulpvragen: Dit zijn zowel eenmalige hulpvragen, structurele hulpvragen, activiteiten als
evenementen die we organiseren. De meeste hulpvragen zijn structureel. Zo’n 175 maatjestrajecten
worden voortgezet uit 2021: de jongeren die we hebben verbonden aan een kwetsbare Zwollenaar
blijven we begeleiden. Daarnaast gaan we in 2022 zo’n 175 nieuwe jongeren als maatje koppelen
en zo’n 50 nieuwe ontmoetingsactiviteiten organiseren (bijv: praktische hulpvraag,
escaperoomactiviteit, kookworkshop, ontmoetingsfeest, sportactiviteit).

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 2022 denken we dat jongeren in totaal zo’n 4000
ontmoetingsmomenten hebben met kwetsbare stadsgenoten. We verbinden naast structurele
maatjes ook jongeren die zich eenmalig inzetten, bijvoorbeeld bij een praktische klus. 

Vrijwilligers: In totaal zetten we zo’n 750 jongeren in als vrijwilliger.

Hulpontvangers: 1250 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 9000 uren omzien naar eenzame, kwetsbare
mensen.

B E O O G D E  R E S U L T A T E N  



M A A T S C H A P P E L I J K E  E F F E C T E N

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 leggen de focus op ‘samen
sta je sterk’ en verminderen de eenzaamheid in de stad. 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
+ vergroten hun netwerk en verhogen hun positie op de arbeidsmarkt
+ 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 en 
+ vergroten hun 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 en integrale aanpak van de zorg in de stad
+ versterkt de sociale basis van het voorveld in Zwolle
+ 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



P R O J E C T E N  &
A C T I V I T E I T E N
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 inspireren en werven van jongeren
 kennismakingsgesprekken met jongeren die zich aanmelden
 contacten met hulpverleners om hulpvragen in beeld te krijgen
 koppelingsgesprekken tussen jongere en hulpontvanger
 begeleidingsmomenten met jongeren die zich inzetten
 jongeren verbinden aan hulpvragers (maatjesprojecten)
 ontmoetingsactiviteiten tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren in groepsverband
 doelgroepen verbinden
 inspiratiebijeenkomsten

Onze missie is het verbinden van jongeren aan kwetsbare Zwollenaren. Dat doen we als team door
de volgende activiteiten structureel uit te voeren:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

  10. partnerbijeenkomsten
  11. jaarlijks ontmoetingsfeest
  12. samenwerking met middelbare-, mbo- en hbo scholen 
  13. stagiaires begeleiden en verbinden 
  14. 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:
15. dagelijkse hulpactiviteiten bieden (boodschappenhulp, tuinklussen, gezelligheid, etc.)
16. voetballen met dak- en thuislozen
17. buurtactiviteiten (spelletjesavonden, sporten, etc.)
18. taal- en huiswerkbegeleiding

Daarnaast organiseren we in 2022 een aantal grote activiteiten waarbij ontmoeting tussen jongeren
en kwetsbare Zwollenaren centraal staat. Hierbij een overzicht van de geplande projecten en
activiteiten in 2022:

Sociale basis
Wij gaan in het maatschappelijke voorveld de sociale basis
versterken door het netwerk van de jongeren en eenzame,
kwetsbare Zwollenaren uit te breiden.  Dit is een netwerk waarbij je
mooie momenten kan delen, maar waar je ook kan terugvallen als
het minder goed gaat. We willen preventief werken en liever
voorkomen dan genezen. Dit doen wij in samenwerking met
jongeren, Zwolse maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven
en de gemeente. 

Dit gaan wij doen door: 
- presentaties te geven in het werkveld bij maatschappelijke
organisaties; zorg-, werk-, woon locaties om zichtbaar te maken
wat de effecten zijn van de inzet van jonge vrijwilligers
- terugkerende, structurele overlegmomenten in te plannen met
vaste partners om het contact uit te diepen en te versterken



Maatjesproject dakloze jongeren & Eritrese statushouders
Een doelgroep die ons aan het hart gaat zijn (jonge) dakloze Zwollenaren. Met onze
maatjestrajecten vergroten en versterken wij hun netwerk. 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. 

Beschermd wonen <> Beschermd thuis
De gemeente Zwolle is bezig met een verandering van beschermd
wonen naar beschermd thuis. Dit betekent dat kwetsbare Zwollenaren
een plek krijgen midden in de woonwijk en dat professionele zorg
wordt aangevuld/ondersteunt door vrijwilligers. Hart voor Zwolle is
betrokken bij 2 projecten en in 2022 zullen we dit verder uitbouwen. 

Community 4.2.: In november 2020 hebben we in samenwerking met
het RIBW de Community 4.2 opgericht. Hier wonen 10 jongeren met
een lichte psychische kwetsbaarheid en 5 'gewone' studenten. Hart
voor Zwolle begeleidt de 5 studenten. 

Project Geert Groote: Een mix van 65 appartementen waar bewoners
met en zonder een begeleidingsvraag wonen. Hart voor Zwolle is
betrokken bij het stimuleren van het groepsproces door o.a.
activiteiten te organiseren in de gemeenschappelijke woonkamers. 

Maatschappelijk ondernemen
In 2022 gaan we Zwolle nog mooier maken in samenwerking
met Zwolse bedrijven. Eenzaamheid is namelijk niet alleen een
sociaal probleem, maar ook een maatschappelijk probleem. Wij
gaan medewerkers van bedrijven inspireren en motiveren om
zich in te zetten als bedrijf, als team of als individu. 

Dit gaan wij doen door: 
- sponsorpakketten aan te bieden waarbij de focus ligt op
betrokkenheid en partner zijn van Hart voor Zwolle
- medewerkers te inspireren door presentaties/nieuwsbrieven
- bedrijven ook praktisch te betrekken door het bedrijf te
koppelen aan een specifiek doel, doelgroep of project

LIMOR heeft een nieuwe locatie in Holtenbroek met een
grote groepsruimte. Daar kunnen we sportactiviteiten, een
filmavond of een spelletjesavond organiseren. 

Ook gaan we door met de maatjescontacten met
statushouders. Voor deze doelgroep is het belangrijk dat ze
aansluiting vinden bij andere Nederlanders. 



Samenwerken in de stad
We gaan op diverse plekken in Zwolle groepsactiviteiten aanbieden om
eenzame, kwetsbare mensen met jongeren in contact te brengen. In
samenwerking met VV Berkum gaan we in hun kantine activiteiten organiseren.
Daarnaast gaan we ook activiteiten organiseren in het Academiehuis/de Grote
Kerk, verzorgingstehuis de Nieuwe Haven, Brainz en het Vliegende Paard. 

Groepen aan groepen structureel verbinden
Groepsactiviteiten zijn laagdrempelig voor zowel jongeren
als voor eenzame, kwetsbare Zwollenaren. Door samen
een activiteit te ondernemen of samen te eten komen
groepen snel met elkaar in contact. We gaan meerdere
groepen structureel verbinden aan een vaste groep met
kwetsbare mensen. Zoals bijv. een studentengroep die
elke week gaat koken voor een oudere, een sportteam dat
elke maand een activiteit voor dakloze jongeren
organiseert of een dispuut dat gekoppeld wordt aan een
woongroep.  

Evenementen 
Ontmoetingsfeest: Elk jaar organiseren we een groot ontmoetingsfeest. De afgelopen 2 jaar kon dit
helaas niet doorgaan, maar in 2022 gaan we dit feest weer opzetten! We nodigen alle jongeren uit
die zich inzetten, alle kwetsbare Zwollenaren die hulp en aandacht ontvangen, alle maatschappelijke
en (financiële) partners en onze donateurs. 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. 
Waarderingsevenementen: Daarnaast organiseren we in het voorjaar en najaar 2 evenementen voor
alle maatjes. We doen dit om hen te bedanken en ook om hen de gelegenheid te bieden om op
laagdrempelige manier kennis met elkaar te maken en hun verhalen en ervaringen te delen. 
Voetbalcup: In de zomer en rond de kerst organiseren we een zaalvoetbaltoernooi voor bedrijven
die betrokken 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. In het najaar organiseren we ook een
studentenvoetbalcup voor alle betrokken studentenverenigingen in Zwolle. 



B E G R O T I N G  



Gemeente Zwolle
We zijn blij dat de Gemeente Zwolle ons in 2021 heeft gesteund met een bijdrage van €80.000 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: €150.000 

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,
sponsorpakketten aan te bieden en het organiseren van sponsorevenementen zoals
teamactiviteiten en voetbalcups. Inkomsten: €30.000

Fondsen
De afgelopen jaren zijn we financieel gesteund door een groot landelijke fonds: het Oranje Fonds. :
Omdat we geen startende stichting meer zijn, kunnen we steeds minder grote fondsen
aanschrijven. Het Kansfonds heeft een financiële toezegging gegeven voor het project Community
4.2. en het Maatjesproject. In 2022 hebben we een aantal nieuwe projecten waar we bij een aantal
lokale fondsen en (kleine) landelijke fondsen ons projectplan zullen indienen. Inkomsten: €20.000

B E G R O T I N G

T O E L I C H T I N G  I N K O M S T E N
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V E R V O L G  T O E L I C H T I N G  I N K O M S T E N

Personeelskosten
Hart voor Zwolle groeit hard. De medewerkers van Hart voor Zwolle zijn de drijvende kracht
achter het inspireren, verbinden en het begeleiden van alle jongeren. We investeren onze tijd in het
maatjesproject, groepsactiviteiten, evenementen, sociale media en de samenwerking met partners
in de stad. Om mee te kunnen werken aan de sociale basis van Zwolle willen wij de jongeren de
juiste begeleiding bieden. Meer vrijwilligers vraag ook meer begeleiding. In 2022 gaan wij daarom
groeien van 2,5 FTE naar 3,6 FTE. Kosten: (salaris, belasting, pensioenen, verzekeringen) €201.500               

Bedrijfsvoering
Onze coördinatieteam 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. De kosten nemen toe, aangezien de het team
ook groter wordt. Daarnaast zullen ook de huurkosten van onze locatie toenemen, omdat we met
meer mensen in Brainz gaan werken. Kosten: €25.000. 

T O E L I C H T I N G  U I T G A V E N

Particuliere giften/acties
Zeer veel Zwollenaren zijn enthousiast over het werk van stichting Hart voor Zwolle. In 2021
ontvingen we zo’n €5.000 van deze donateurs. We hopen dit bedrag in 2022 wederom binnen te
halen. Daarnaast willen wij ook acties organiseren of mogelijk maken om geld op te halen. Het
aankomend jaar gaan we hier samen met ons ambassadeursteam mee aan de slag. 
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 en het RIBW, zij dragen bij met
een structurele gift. Met deze financiële bijdrage kunnen wij het voor hun cliënten blijven
voortzetten. Ook met andere organisaties gaan wij dit jaar het gesprek aan, met de intentie om
vaste partners te worden. Inkomsten: €20.000

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



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 en 2021 niet
doorgaan ivm. de coronacrisis. In 2022 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: €5.000.

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. We willen dit jaar onze zichtbaarheid in de stad
vergroten en daarom willen we extra investeren in  Kosten: €5.000.

V E R V O L G  T O E L I C H T I N G  U I T G A V E N


