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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020. We kijken terug op een bijzonder jaar waarin onze maatschappij tot 
voor kort leek op een hogesnelheidstrein. Als je er in zit is alles rustig en glijdt het landschap langs je 
heen. Niks aan de hand, alles onder controle. Sta je toevallig buiten dan hoor je een hoop lawaai en denk 
je wat gaat dat ding ontzettend hard. Wie had ooit kunnen bedenken dat de hogesnelheidstrein van 
onze maatschappij begin 2020 met een enorme klap zou worden stilgezet.  

Punt van vergelijking is de vraag naar de overheersende blikrichting in onze maatschappij. Dominant is 
de blikrichting van binnenuit: de meeste mensen gaat het goed en we leven in een welvarend land.  Van 
buitenaf is snelle vooruitgang de norm. Maar niet iedereen komt mee in die snelle vooruitgang: mensen 
die met schulden zitten of daarin terecht zijn gekomen, mensen zonder werk en nieuwe Nederlanders 
die een plek willen vinden in de maatschappij. De vraag is niet of, maar wanneer de pandemie tot een 
toename van deze problematiek zal leiden.  

Tegen deze achtergrond hebben onze maatjes in 2020 zich ingezet daarbij ondersteund door directie en 
medewerkers van Voor Elkaar Zwolle. Soms door, met inachtneming van de corona-maatregelen, 
gewoon op bezoek te gaan, soms door een telefoontje, soms online. Nieuwe maatjes zijn opgeleid, 
nieuwe trajecten gestart.  

Als bestuur zijn we dan ook heel dankbaar dat (nieuwe) vrijwilligers en medewerkers naast kwetsbare 
stadsgenoten willen staan om zicht te krijgen op het Bijbelse beeld van ‘zitten onder je eigen vijgenboom 
en eigen wijnstok’.  

2020 is ook het jaar waarin grote stappen zijn gezet in het ontwikkelen van het traject voor Nieuwe 
Zwollenaren. Er ligt een prima basis om in het nieuwe jaar tientallen nieuwe Nederlanders op weg te 
helpen. Voor Elkaar Zwolle groeit stevig door. Je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. 
Jammer dat het (steeds meer) nodig is om naast anderen te staan die het minder goed getroffen hebben. 
Mooi dat zoveel vrijwilligers zich willen inzetten!  Bij al die inspanningen is het goed om te beseffen dat 
we er niet alleen voor staan. Onze activiteiten zijn niet maakbaar en dat mag een stukje ontspanning 
geven. Ons werk is in goede Handen!  

Namens het bestuur, 

Freek Nabers 
Voorzitter van bestuur  
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1 - Stichting Voor Elkaar Zwolle 
 
Missie Vanuit respect voor onze medemens en naastenliefde – geïnspireerd door Bijbelse 

motivatie – willen wij naast kwetsbare stadsgenoten staan en hen ondersteunen in het 
zetten van een duurzame stap in een menswaardig bestaan. We streven naar een 
inclusieve samenleving zonder uitsluiting van mensen! En gunnen iedere Zwollenaar een 
hoopvolle toekomst met perspectief. 

 
Visie We zien een Zwolse samenleving waarin hulp bieden aan een ander en hulp ontvangen 

van een medemens vanzelfsprekend is. 
 
Strategie Gecertificeerde vrijwilligers (maatjes) ondersteunen stadsgenoten die vastgelopen zijn 

of in de problemen dreigen te raken op gebied van onder andere financiën, 
werk(loosheid) en/of integratie. Zij trekken korte of langere tijd met iemand op, met 
doel dat hij/zij weer perspectief heeft en zelfstandig verder kan.  

Doelen 
• Wij begeleiden personen die zich tot de stichting wenden met een hulpvraag op het 

gebied van financiën, werk(loosheid) en/of integratie. 
• Wij informeren particulieren, bedrijven, overheden, wooncorporaties, kerken en 

andere instellingen over het bestaan en de mogelijkheden van de stichting en vragen 
hen om de stichting te voorzien van advies, financiële ondersteuning, goederen en 
andere benodigde hulp. 

• Wij werken samen met overheidsinstanties, kerken en andere instellingen. 
 
Beleid 
Jaarlijks wordt er – in afstemming en instemming met het bestuur - een jaarplan en begroting 
vastgesteld. Ook ligt er een meerjarenplan met strategische doelstellingen (2019-2022).  
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2.1 - Introductie trajecten 
 

Het jaar 2020 was een bijzonder en heftig jaar voor ons allemaal. De Covid pandemie raakte ons 
allemaal en zette in maart de wereld stil en op zijn kop. Loketten sloten hun deuren en fysiek 
afspreken, of op kantoor werken was niet meer mogelijk. Gelukkig bedachten we binnen ons team van 
medewerkers veilige (online)manieren om toch beschikbaar te blijven voor maatjes en hulpvragers.  

Met veel bewondering en respect voor medewerkers en vrijwilligers die heeft bijgedragen aan onze 
maatschappelijke impact kijken we positief terug. Veel beoogde doelen en plannen hebben we 
ondanks de situatie toch weten te realiseren.  Ook de opstart en implementatie van onze nieuwe 
project is ondanks alles toch geslaagd. Dit geeft een goede basis voor 2021! 

 

  



 

 

 2.2 - SchuldHulpMaatje 
 

SchuldHulpMaatje 

Doelgroep 
Particuliere Zwollenaren die geldzorgen, financiële vragen of schulden hebben. 
 
Activiteiten 
De hulpaanvraag van de Zwollenaar wordt door de coördinator in behandeling genomen. We bellen, 
maken een afspraak voor een intakegesprek en daarna schat de coördinator in of we de hulpvrager 
kunnen bijstaan. Als dat zo is wordt de hulpvrager aan een SchuldHulpMaatje gekoppeld. Dat is een 
opgeleide vrijwilliger. Met het maatje gaat de hulpvrager aan de slag om de financiën op orde te krijgen 
en ervoor te zorgen dat de geldzorgen weer weg zijn. 
 

 SchuldHulpMaatje Jong 
 
Doelgroep 
Jongeren van 18 t/m 26 jaar die in Zwolle wonen en geldzorgen, financiële vragen of schulden hebben. 
 
Activiteiten 
Het project SchuldHulpMaatje Jong is gelijk aan het project SchuldHulpMaatje, met als verschil dat het 
speciaal voor jongeren is. De schuldenproblematiek en de aanleiding voor schulden bij jongeren 
verschillen van die van ouderen. Daarom hebben we maatjes opgeleid die specifiek met de jongeren aan 
de slag kunnen gaan.  
 

• Op hogeschool VIAA hebben we regelmatig een spreekuur (Moneyfit) voor studenten die vragen 
hebben rondom hun financiën. 

• In samenwerking met de Gemeente Zwolle helpen we jongeren met schulden tot €5000 met het 
Perspectieffonds. Door dit perspectieffonds willen we jongeren helpen naar een hoopvolle 
toekomst zonder schulden. 

 

In 2020 zijn er 42 jongeren aan een maatje gekoppeld. 
  



 

 

Resultaten 

 
Het diagram hieronder maakt de groei van de afgelopen zes jaar visueel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 2.3 - JobHulpMaatje 
 
Doelgroep  
Werkzoekenden die hulp nodig hebben om een stap dichter bij de arbeidsmarkt te komen. 
 
Activiteiten  
Het project kent een groepsaanpak en een individuele aanpak.  

• Het groepsdeel, de zogeheten JobGroups, richt zich op werkzoekenden die in zeven avonden 
verder geholpen worden in hun zoekproces naar een baan. In 2020 zijn er 2 JobGroups: Werken 
in Nederland gestart. Door de corona maatregelen konden er niet meer trainingen starten.  

• De individuele begeleiding (koppeling tussen een hulpvrager en een JobHulpMaatje) richt zich 
op werkzoekenden die zodanig veel moeite hebben om zelfstandig dichter bij de arbeidsmarkt 
te komen, dat het nodig is dat zij hier één op één verder in geholpen worden. Het in 2019 
gestartte inloopspreekuur voor werkzoekenden (JobTalk) kon vanaf maart niet meer doorgaan.  

 
COVID-19 heeft een enorme invloed gehad op de hulpverlening. De focus op werk krijgen veranderde 
naar de focus op thuis en het eigen gezin. 
 
Resultaten 
 

  



 

 

2.4 - ParticipatieMaatje 
 
Doelgroep 
Nieuwe Nederlanders met een verblijfsstatus die al langer dan 1 jaar in Nederland verblijven, die meer 
zelfredzaam willen worden in Nederland en aansluiting willen vinden in Zwolle.  
 
Activiteiten  
Het project kent twee werkwijzen, een individuele aanpak en een groepsaanpak.  

• In de individuele begeleiding (koppeling tussen een nieuwe Nederlander en een maatje) 
ontvangt de nieuwe Nederlander advies en praktische ondersteuning op het gebied van: 
zelfredzaam zijn, financiële zaken, ontmoeten, zorg, samenleving en (betaald) werken.  

• De groepstraining (bestaande uit tien middagen) richt zich op het ontdekken van kwaliteiten, 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt en ontwikkeling van vaardigheden die bijdragen aan het 
vinden van een baan.  

 
Onze vrijwilligers zijn de drijvende krachten binnen ons project. In het afgelopen jaar is het aantal 
vrijwilligers dat zich heeft aangemeld verdubbeld! In het voor- en najaar hebben we 2 groepen nieuwe 
maatjes kunnen opleiden.  
 

• Nieuw in Zwolle - Projectontwikkeling  
Sinds september 2020 zijn we, samen met Present Zwolle en de gemeente, een pilot gestart om nieuwe 
Zwollenaren vanaf de allereerste dag te begeleiden. In vier maanden tijd hebben we 27 trajecten 
financieel begeleid en voor 12 daarvan ook de maatschappelijke begeleiding voor onze rekening 
genomen. In totaal zijn er 35 volwassenen betrokken bij deze 27 trajecten. De pilot is afgerond en zonder 
Present zetten wij de begeleiding van nieuwe Zwollenaren in 2021 voort. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Resultaten 
In 2020 kregen we 51 aanmeldingen voor het ParticipatieMaatje project. Ondanks COVID-19 en de vele 
beperkingen, hebben we toch 30 succesvolle koppelingen (56 volwassenen en 120 personen) kunnen 
maken. Daarnaast ontvingen we veel nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers, een verdubbeling van wat 
we al hadden. 
Aanmeldingen komen voor 83% vanuit de medewerkers van het Sociaal Wijk Team (SWT). We werken 
nauw samen met de regievoerders van Team Interkerkelijk Platform Asielzoekers (IPA). Zeven 
aanmeldingen zijn via een andere route binnengekomen: SHM/JHM, school, bezoekvrouw of TIEM. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Een aantal aanmeldingen is niet opgepakt omdat die niet passen bij het profiel van 
ParticipatieMaatje, namelijk gericht op redzaamheid. In overleg met betrokken hulpverlener is 
gekeken naar passende ondersteuning bij partners in de stad. 

• 11 aanmeldingen doorgezet naar partners of zelf afgehandeld. 
• 10 aanmeldingen nog te verwerken (door corona geen huisbezoek en koppelingen mogelijk). 

 
 
  



 

 

3 – Activiteiten, communicatie en collega’s   
 

Activiteiten 
Naast de koppelingen van maatjes en hulpvragers, hebben we verschillende acties gehad om te 
ondersteunen.  
 

• 150 Chromebooks tegen een kleine vergoeding mogen overnemen van het Greijdanus 
Scholengemeenschap. Als deze Chromebooks zijn uitgedeeld aan gezinnen met kinderen, 
tieners en jongvolwassenen, zodat zij door konden gaan met hun schoolwerk of hun studie. Veel 
van onze vrijwilligers zijn betrokken geweest bij het helpen opzetten van extra huiswerk 
ondersteuning, of hebben dat zelf opgepakt.  

•  Samen met Travers hebben we een kleine basiscursus digitale vaardigheden in het Tigrinya 
gegeven. Met behulp van een Eritrese vrijwilliger hebben we materiaal voor een eerste reeks 
avonden klaarliggen.  

• Rond de kerstdagen hebben we 15 boekenpakketen uitgedeeld.  
• 10 hulpactiviteiten opgezet. 

 
 
Communicatie 

Naast alle communicatie-uitingen door het jaar heen hebben we in het afgelopen najaar verhalen van 
onze vrijwilligers verzameld en gedeeld via social media en de lokale wijkkranten. ParticipatieMaatjes 
Sharon, Nadin, Robert en Mahfuz en JobHulpMaatjes Henk en Marleen deelden hun verhaal. Dat heeft 
Zwollenaren geïnspireerd en geresulteerd in een groot aantal aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers.  

 

 
Collega’s 

In het najaar is het team Nieuw in Zwolle gegroeid. De instroom van nieuwe Zwollenaren ging in zo’n 
tempo dat extra hulp nodig bleek. Margien en Anna zijn als coördinatoren vooral betrokken bij de 
maatschappelijke begeleiding van respectievelijk ParticipatieMaatje en Nieuw in Zwolle. Luuk richt zich 
als coördinator vooral op de financiële begeleiding.  
 

  



 

 

4 - Risicoanalyse en beheersing  
 

Doelstelling, strategie en visie 
Het bestuur houdt frequent vergaderingen, waarin de koers van Voor Elkaar Zwolle besproken en 
gemonitord wordt. Ook wordt jaarlijks het functioneren van de medewerkers, de maatjes en de 
organisatie besproken. Op deze manier wordt het risico op vervreemding van doelstelling, strategie en 
visie voorkomen. 
 

 Partners en projecten  
Omdat onze partners een belangrijke rol vervullen in het functioneren van Voor Elkaar Zwolle in de stad, 
investeren we in een goede band met hen. We bezoeken hen jaarlijks en organiseren inspiratieavonden, 
welke ook in de jaarplanning worden opgenomen. We overleggen regelmatig met de partners over de 
onderlinge samenwerking, evalueren deze en stellen deze – indien nodig – bij. Toezeggingen voor 
financiële steun door partners, leggen we vast in ondertekende overeenkomsten. Op deze manier wordt 
praktische en financiële samenwerking met partners gewaarborgd en een groter draagvlak bereikt, 
waardoor kwetsbaarheid afneemt.  
 

 Fondsenwerving en communicatie 
Stichtingen zijn kwetsbaar omdat fondsen en donateurs kunnen besluiten hun bijdrage te stoppen. 
Daarom investeren we veel in onze achterban. We zijn transparant en informeren hen regelmatig, via 
onze website, social media en in de vorm van een nieuwsbrief. Onze achterban bestaat uit een mix van 
grote gevers en kleine gevers, fondsen en kerken, zodat het financiële risico maximaal gespreid is. 
Daarnaast werven we jaarlijks nieuwe donateurs (fondsen, overheid, bedrijven en particulieren).  
 

 Landelijke pilots en innovatie 
Het landelijk servicepunt van SchuldHulpMaatje besteedt aandacht aan pilots en innovatie, onder meer 
om online werving van fondsen en hulpvragers te verbeteren. De landelijke stichting JobHulpMaatje 
draait eveneens een verdiepende pilot om het bestaande project uit te breiden. Stichting Voor Elkaar 
Zwolle draagt bij aan deze landelijke ontwikkelingen.  
 

 Personeelsbeleid 
Een goed personeelsbeleid is van belang voor het bereiken van bedrijfscontinuïteit. Risico’s als 
ziekteverzuim, machtsmisbruik, fouten of schadeberokkening worden aanzienlijk verkleind. Het 
personeelsbeleid van Voor Elkaar Zwolle wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Personeel en 
vrijwilligers ontvangen training voor het waarborgen van kwaliteit en bekwaamheid. Vrijwilligers maken 
gebruik van een handboek, waarin hun taken worden afgebakend. Op die manier bieden we  
duidelijkheid en veiligheid. Wij vinden het belangrijk dat ons personeel betrokken en gezond kan 
functioneren. Dit waarborgen we door zowel formele als informele gesprekken, stichtings-overleggen 
en vrijwilligersmomenten.    
  



 

 

5 – Bedrijfsvoering 
 

 Personeelsbeleid 
Op 31 december 2020 zijn er 11 medewerkers in loondienst bij de Stichting Voor Elkaar Zwolle. 
Daarnaast worden er  een drietal personen extern ingehuurd voor de directievoering, communicatie en 
ondersteuning. Gemiddeld aantal fte’s in 2020 6,2 waarvan 1,2 extern. 
 
De verdeling over de verschillende projecten is als volgt: Schuldhulpmaatje 2,2 fte | Schuldhulpmaatje 
Jong 0,6 fte | Jobhulpmaatje 1,0 fte | Participatiemaatje 1,8 fte | Nieuw in NL 0,6 fte. 
 

 Financieel beleid 
Om een financieel gezond beleid te voeren, worden er doorlopend fondsen aangeschreven en 
subsidieafspraken gemaakt met de lokale overheid. Stichting Voor Elkaar Zwolle gaat uitsluitend 
verplichtingen aan als giften en toezeggingen binnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 

Huisvestingsbeleid 
Stichting Voor Elkaar Zwolle is gevestigd op een fysieke locatie. Hier hebben de personeelsleden plaats 
om te werken en is ruimte voor overleg en individuele en groepsbegeleiding van hulpvragers.  
Er is een samenwerkingsverband met een aantal bedrijven waardoor de huurlasten gedeeld kunnen 
worden met meerdere partijen en waardoor de ruimtes efficiënt en effectief benut worden. Er zijn geen 
lange termijn verplichtingen aangegaan rondom huisvesting. De opzegtermijn is 3 maanden, zodat er 
indien nodig voldoende tijd is om andere huisvesting te regelen.  
 

 Beleggingsbeleid 
Voor Elkaar Zwolle belegt geen inkomsten. Inkomsten die we niet direct uitgeven, worden op een 
spaarrekening gereserveerd. 
 

6 – Bestuurssamenstelling 
 
Op 13 september 2013 is Stichting Voor Elkaar Zwolle opgericht door de heer Suithoff. De stichting heeft 
haar zetel en werkgebied in de gemeente Zwolle. De samenstelling van het bestuur is: 
 

• Voorzitter: Freek Nabers 
• Secretaris en portefeuille landelijk netwerk: Wim van der Stouwe 
• Penningmeester en portefeuille bedrijven: Maurits Mars 
• Portefeuille politiek en sociale zaken: Bert Smit 
• Portefeuille HRM: Marriët de Jonge  

 

  



 

 

7 – Samenwerkingspartners 
Voor Elkaar Zwolle werkte in 2020 samen met diverse maatschappelijke organisaties, 
vrijwilligersorganisaties, scholen, kerken, de lokale overheid en andere instellingen. Door de volgende 
partners zijn wij op verschillende manieren (met een subsidie of in natura) gesteund:  
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