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Honderden jongeren zetten zich dankzij stichting Stadshelden 
nu al bijna twee jaar in om van betekenis te zijn voor mensen 
met weinig tot geen netwerk in de stad Groningen. We zien on-
der jongeren een groeiend enthousiasme over de maatschap-
pelijke waarde die zij vertegenwoordigen en tegelijkertijd zien 
we de hulpvragers beetje bij beetje opbloeien. 

Jongeren vandaag de dag willen een held zijn voor hun mede-
mens. Ze staan op in Groningen om hun plek in de samenleving 
in te nemen. Deze jongeren zien niet alleen naar elkaar om, maar 
ook naar kwetsbare groepen in Groningen. Jongeren met allerlei 
achtergronden hebben zodoende waardevolle ontmoetingen. 
Vanuit scholen, studentenverenigingen, maatschappelijke orga-
nisaties, kerken en andere vindplekken staan jongeren op om 
zich vrijwillig voor een ander in te zetten. Daarbij spreken wij de 
verwachting uit: “jong geleerd is oud gedaan.” Als jongeren leren 
te participeren in de samenleving levert dit voor de toekomst een 
samenleving op waarin mensen naar elkaar omzien. 

Hiermee laat Stadshelden zien dat iedere jongere een held kan 
zijn door een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mede-
mens in Groningen en dat iedere hulpvrager een held is omdat hij 
of zij kwetsbaar durft te zijn en hulp durft te vragen. 

Ook in de komende jaren willen we doorgaan met het verbinden 
van het vrijwillig omzien naar de ander in de dagelijkse leefsitua-
tie. Iets te kunnen doen voor een medemens is vaak dichterbij dan 
je denkt; in de straat, op het werk en op school. Samenleven krijgt 
hiermee inhoud. 

Veel inspiratie toegewenst bij het lezen van dit jaarverslag. 

1. ‘Jong geleerd is oud gedaan’
VOORWOORD

Anne van Zijp 
Voorzitter
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In 2017 kwamen diverse jongeren die in Groningen 
maatschappelijk actief waren bijeen. Wat zou het mooi 
zijn als meer jongeren het geluk dat vrijwilligerswerk 
oplevert zouden ervaren! Na een brainstorm ontstond de 
naam ‘Stadshelden’. We hopen dat stadjers en studenten 
die geholpen worden over de jongeren vanuit ons netwerk 
gaan zeggen: ‘dat zijn stadshelden!’.  Goed voorbeeld doet 
goed volgen. Een jaar later richtten Albert Veentra, Anne 
van Zijp en Evert Sulman de stichting op. 

Bij de meeste maatschappelijke instellingen zijn databanken 
veelal gevuld met vergrijsde vrijwilligers. Dat terwijl Groningen 
dankzij de relatief veel jongeren en studenten een jonge stad 
is! Wat de jongere generatie kenmerkt is dat zij de verbinding 
met een ander erg waardeert. Veel jongeren geven aan het op 
prijs te stellen dat iemand deze verbinding tot stand helpt te 
laten komen. Stadshelden biedt daarom een jongerennetwerk 
aan mensen die in een kwetsbare positie verkeren. We bouwen 
daarmee op de korte termijn aan een leger van handjes en op 
de langere termijn aan een generatie die de vrijwilligerstaken 
overneemt van de oudere generatie. 

Het doel van Stadshelden is dan ook: ‘Een jongerennetwerk 
bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben’. 

1. Inleiding
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Leeswijzer 
Deze rapportage bestaat uit een aantal onderdelen waarvan 
het activiteitenverslag het grootste deel beslaat. Hierin staat 
beschreven wat jongeren zoal gedaan hebben voor een ander 
en wat we nog willen doen. De factsheet aansluitend geeft het 
afgelopen projectjaar overzichtelijk weer in een aantal feitjes. In 
het hoofdstuk ‘Ambitie’ is te lezen wat we komend projectjaar 
van plan zijn. In een aansluitend gedeelte lees je wie er achter de 
schermen betrokken zijn, zowel binnen het team Stadshelden als 
in samenwerking met anderen. Tot slot een financiële paragraaf 
waarin bovenstaande terugkomt in harde cijfers. 

 
         Inspireren & motiveren:  

Jongeren inspireren en motiveren om zich 
vrijwillig in te zetten voor een ander  

         Verbinden & ontmoeten:  
Netwerkversterking bieden aan (hulpbe-
hoevende) mensen door het faciliteren van 
verbindingen en ontmoetingen van de 
betrokken doelgroepen in de stad met het 
jongerennetwerk 

        Begeleiden & coachen:  
Het begeleiden en coachen van jongeren in 
hun vrijwilligerswerk als stadsheld

DE WERKZAAMHEDEN VAN  
STADSHELDEN BESTAAN UIT: 
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2.  
Activiteitenverslag
De activiteiten die in het afgelopen projectjaar 

ondernomen zijn, beslaan tal van gebieden. In 

de verslaglegging van de activiteiten lees je 

niet alleen wat er gebeurt, maar ook wat voor 

impact dit heeft gemaakt op de deelnemers 

én de jongeren. We hopen dat dit inspirerend 

werkt! 
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Naarmate de jaren verstrijken worden jongeren steeds ou-
der totdat zij zelfs bejaard worden genoemd. In contacten 
tussen zogenoemde jongeren en ouderen is dit verschil in 
leeftijd meestal niet in negatieve zin te merken. Sterker nog: 
het is heerlijk om te zien dat beide leeftijdsgroepen genieten 
van contact met elkaar. Ouderen leven op en jongeren doen 
inzicht op. Stadshelden zet daarom actief in op vrijwillige inzet 
door jongeren in relatie tot ouderen. Lees hieronder over twee 
concrete projecten. 

PIZZAPARTY 
Wat is het mooi als jong en oud samen een pizza eet! In de Gro-
ningse sociaalarme wijken Selwerd en Paddepoel organiseren we 
op donderdagavond 29 november 2018 een pizzaparty. In deze 
wijken wonen relatief veel ouderen en studenten. Binnen mum 
van tijd zaten alle tafels vol. 

In het kerkgebouw De Fontein in Selwerd ontmoetten zo’n 20 
jongeren onder het genot van een pizza een 20-tal ouderen. Een 
applaus klinkt nadat verteld wordt dat Stadshelden met dit piz-
zafeest officieel gestart is. De stichting heeft inmiddels al tiental-
len jongeren gekoppeld aan mensen die wat extra hulp kunnen 
gebruiken. Op de beamer worden foto’s geprojecteerd waarop 
te zien is dat jongeren zich inzetten door tuinen op te knappen. 
Kleurrijke slingers en ballonnen geven de zaal kleur. “We zijn 
benieuwd wat er vanavond ontstaat tussen jong en oud,” aldus 
initiator Evert Sulman. 

2.1  OUDEREN
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Informele zorg 
“We mogen hem bellen als we hulp nodig hebben,” aldus een 
oude dame over een jongere die ze deze avond ontmoet heeft. 
Nadat de pizza’s gegeten zijn, wisselen verschillende aanwezigen 
telefoonnummers uit. “Heel spontaan! De één om elkaar beter te 
leren kennen, de andere voor informele zorg,” legt pionier Albert 
Veenstra uit.  

Deze activiteit is georganiseerd in samenwerking met Wijkge-
meente De Fontein en Stichting Community Builders. 

WANDELEN MET OUDEREN
Elk seizoen van het leven kent andere kenmerken. Als je jong 
bent sta je aan het begin en heb je veel dromen. Ouderen 
hebben deze fase ook gekend, maar blikken nu meer terug. 
Juist de interactie tussen jong en oud levert beide veel op; 
jongeren doen inzichten op en ouderen blijven jong van hart. 
Een dispuut van de studentenvereniging Navigators klopte bij 
Stadshelden aan met de wens om iets voor ouderen te kunnen 
doen. En zie wat er ontstaan is! We vragen Nienke van Dijk 
(deel van dispuut LEV van Navigators) hoe het verloopt. 

Waarom zetten jullie je als dispuut in voor een ander? 
We wilden als dispuut ons graag inzetten voor een ander en in 
het speciaal eenzame ouderen. Wij zijn natuurlijk studenten en 
kunnen alles doen wat we willen. Helaas is dit voor sommige ou-
deren niet het geval. Hier wilden we graag iets tegen doen.

Mochten jullie direct van start gaan? 
Voordat we met de ouderen gingen wandelen, was het belangrijk 
dat we een rolstoelinstructie kregen. Dit was nodig voor kleine 
dingen zoals een stoepje opkomen met een rolstoel. Een aantal 
van onze groep had überhaupt nog nooit achter een rolstoel gelo-
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pen, dus dit was wel handig om te leren. 
We hebben per tweetallen een rolstoel meekregen, waar we om 
de beurt in gingen zitten of gingen duwen. Het was
heel leuk om dit zo als groep te doen. Je loopt als groep jonge 
mensen met een rolstoel rond en probeert van alles uit. Dit zorg-
de voor veel leuke momenten. Vooral de stoepjes op en af gaan 
zorgde voor zulke momenten. Zo kwamen we erachter dat het 
niet verstandig is om vooruit de stoep af te gaan met een rolstoel!

Wat levert het rondjes wandelen op? 
De eerste rondjes wandelen waren een groot succes. De ouderen 
vonden het heerlijk om weer buiten te zijn en kwamen met grote 
verhalen. Wij als studenten vonden het heel fijn dat de ouderen 
hier zo van genoten. Wat voor ons zo gewoon was, even naar bui-
ten gaan, was voor hun een geluksmoment. Elke 2 weken wande-
len we met een groepje van 3 tot 4 studenten en 3 tot 4 ouderen. 
Het was zo’n succes dat we hebben besloten ook dit jaar weer te 
gaan wandelen met de ouderen.

2.2 BESCHERMD WONEN 

Als je een brede vriendenkring hebt, is het onvoorstelbaar om te 
leven zonder vriendschappen. Gewoon omdat deze contacten 
onderdeel zijn van het dagelijkse leven en de gezelligheid gedu-
rende de week. Des te meer doordat vriendschappen op cruciale 
momenten zo waardevol zijn! Maar hoe ontwikkel je een vriend-
schap vanuit een sociaal isolement? 

We ontmoetten David* dankzij LaHancienda, een organisatie die 
jongeren begeleidt in wonen. Net als alle jongeren heeft David 
de drijfveer om iets van z’n leven te maken, andere jongeren te 
leren kennen en zich te ontwikkelen. David hebben we in contact 
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2.3  BURGERSCHAP

gebracht met Dorien, die graag tijd wilde investeren in maatjes-
contact. 

In 2020 starten we met een jongeren die met jongeren die bij 
LaHacienda wonen wekelijks gaan hardlopen. 

* David is niet zijn echte naam 

“De plastic soep is niet alleen een probleem van de oceanen. 
Ook in Groningse wateren rukt het allesvernietigende plastic 
op. Daarom komt Chris Vogt (48) in actie”, lezen we op Sikkom, 
een nieuwssite voor jongeren in Groningen. Daarom trokken 
we met 500 jongeren onze stoute schoenen aan, stroopten we 
onze mouwen op en gingen aan de slag. 

Verspreid over drie dagen gingen de jongeren op pad. Eén van 
de groepjes stapten in de boot bij Chris Vogt en ontdekten het 
vele afval in en rond het water. Het enthousiasme dat Chris 
combineert met realisme en burgerzin maakte dat de jonge-
ren tijdens de rondvaart een gratis lecture ontvingen. 

Andere groepen richtten zich op het afval dat op de Groning-
se straten liggen. We werkten waar mogelijk samen met een 
lokale partner die meer over de wijk vertelde en waarom het 
opruimen zo hard nodig is. Zo liepen jongeren mee met de 
buurtcongierge van Selwerd, de werkgroep met bewoners uit 
de Oosterparkwijk en diverse professionals in de Korreweg-
wijk, Corpus den Hoorn, Paddepoel en Oranjewijk. 
“Het afval van de straat af te prikken is verslavend!”, “Jammer 
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2.4  ONTMOETING & INSPIRATIE

dat de dag alweer voorbij is!” en “Je wordt wel heel erg bewust 
hoeveel afval er ligt!” waren reacties die veel stadshelden te-
ruggaven. Voor het meest bizarre afval werd een prijs uitge-
reikt, zoals een hamsterkooi en een lingerie, wat geleid heeft 
tot diverse lachsalvo’s.

We bestaan 2 jaar! Stadshelden is uitgegroeid van een idee 
tot een inspirerend netwerk. Om te vieren dat we twee jaar 
onderweg zijn, hebben we ons netwerk uitgenodigd om dit te 
vieren. We nodigden jongeren, ouderen, vluchtelingen, be-
woonsters van Het Overweeghuis, jongeren bij LaHacienda, 
enz., enz. uit. Het is een geweldig feest geworden! 

INSPIRATIEAVOND 
Waarom zou je überhaupt solidair zijn? Tijdens deze inspiratie-
bijeenkomst dachten we na over deze vragen onder leiding van 
hoogleraar christelijke filosofie Jeroen de Ridder (Rijksuniversiteit 
Groningen). Het thema ‘Ik stuntel, dus ik ben’ was niet alleen een 
parodie op een bekende existentiële filosofische uitspraak, maar 
ook aanleiding om na te denken over solidariteit, kwetsbaarheid 
en humor. 

De Ridder gaf onder meer aan dat solidariteit voor hem als chris-
telijk filosoof geworteld is in het christelijke geloof. In gesprek 
met jongeren bleek al snel dat niet iedereen hier zo over dacht. 
De avond werd bezocht door studenten waarvan sommige ook 
vluchteling zijn; ook enkele oudere geïnteresseerden bezochten 
de avond. 

Wethouder en pioniers 
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500 kerstpakketten voor mensen die het niet breed hebben en 
150 dinerbonnen voor dak- en thuislozen. Dat is Kerst050.”Sa-
men kunnen stadjers en studenten zorgen dat iedereen een 
fijne kerst heeft, dat ze weten dat we aan hen denken”, aldus 
pioniers Albert Veenstra en Evert Sulman. 

VORIG JAAR 
In 2018 was Stadshelden ook betrokken bij de kerstpakketten-
actie. Samen met Groningen Verwelkomt en Consul-Tech organi-
seerden ze 80 pakketten voor vluchtelingen met een verblijfsta-
tus die rond de Kerst hun familie en vrienden enorm mistten. In 
tegenstelling tot cliënten van de voedselbank, kreeg deze groep 
geen kerstpakket. 

De 80 huishoudens waren zeer divers van samenstelling. Niet 
alleen in culturele afkomst, maar ook in samenstelling. Gezinnen, 
alleengaanden, stellen, enzovoorts. “Wat een verrassing, het ont-
roert me gewoon. Dank jullie wel.”, was een reactie. Een Syrische 
jongen die zijn moeder het meeste miste, liet een traan en had 
tegelijkertijd een glimlach van oor tot oor: “Dat is heel erg lief van 
jullie, echt heel erg Kerstmis”. 

Afgelopen kerst (red. 2019) hebben we gemeend een grotere 
groep mensen een kerstpakket te moeten bezorgen. We kwamen 
in contact met medewerkers van De Kledingbank De Zeecon-
tainer die opmerkte dat er een grote groep mensen in armoede 
leven die net niet voldeden aan de toelatingseisen van de Voed-
selbank. 

Samen met diverse studentenverenigingen en studenten-
organisaties, kerken, stichtingen en bedrijven hebben we het 

2.5  KERST
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initiatief genomen om onder de vlag van Kerst050 de ‘grote kerst-
pakkettenactie’ te organiseren. 

We willen hiervoor de tientallen donateurs bedanken die vorig 
jaar een bedrag hebben gedoneerd. Ook bedankt voor de bij-
dragen van P.S. Koffie, Thee & Taart, Doppio Espresso, Wijsneus, 
Albert Heijn Korenbeurs, Makro AGF Groningen, Yamen Cuisine 
en Groninger Forum (2018).

In de eerste helft van 2019 hebben meer dan 200 Stads helden 
zich ingezet voor vrouwen die vanwege drang of dwang 
vastzitten in de Groningse prostitutie. Ons jongerennetwerk 
hebben meer dan 40 projecten aangepakt zodat vrouwen uit 
de prostitutie kunnen stappen en zodat Het Overweeghuis 
geopend kon worden. 

Vrouwen die vanwege mensenhandel of anderszins vastlopen in 
de prostitutie hebben geen ander netwerk dan een criminogene. 
Hoe kunnen zij een nieuwe start vinden? Er zijn tal van uitstap-
programma’s maar die hebben allemaal door instituties ingege-
ven drempels. Diverse Groningers namen het burgerinitiatief tot 
Het Overweeghuis zodat vrouwen die in de prostitutie vastgelo-
pen zijn kunnen bezinnen op een nieuwe toekomstperspectief.

2.6  VROUWENHANDEL
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Het huis wordt voor 24/7 gerund door vrijwilligers en ondersteund 
door het Leger des Heils. Tot nu toe zijn 14 vrouwen uit de pros-
titutie gestapt die gebruik hebben gemaakt van het initiatief, 
waarvan 12 vrouwen het gelukt is om nieuw toekomstperspectief 
te vinden. 
De studenten hebben vele uitgeleefde ruimtes geschuurd en 
opnieuw geschilderd, kilo’s afval geruimd, de tuin opgeruimd 
en vervolgens opnieuw helpen aanleggen. Een mooie spin-off is 
dat twee vrouwelijke studenten uit het jongerennetwerk bereid 
waren om te wonen in Het Overweeghuis. Deze jonge vrouwen 
zijn samen met de vrouwen uit de prostitutie de bewoonsters van 
het huis en dragen bij aan de normalisatie van het huis. Dankzij 
Stadshelden kan Het Overweeghuis zo snel geopend worden. De 
nood bleek inderdaad hoog toen na medio mei 2019 binnen zes 
weken zes vrouwen in het huis kwamen wonen. 
 
SERIOUS REQUEST IN GRONINGEN 
Een klas van Noorderpoort vol jongeren wilden graag bijdragen 
aan de actie van Serious Request. Dit jaar zamelde Serous Re-
quest geld in tegen mensenhandel en de landelijke actie van 3FM 
en het Rode Kruis eindigde in Groningen. Stadshelden vernam 
dat ook bewoonsters in Het Overweeghuis, zelf mensenhandelsla-
choffers, wilden bijdragen met het verkopen van kerststukjes. 

De jongeren wilden graag deze mensenhandelslachtoffers hel-
pen! Stadshelden heeft beide partijen bij elkaar gebracht, ma-
teriaal ingezameld dankzij een donatie van Hornbach Helpt en 
Kringloop Plus. De actie heeft € 93,50 bij elkaar opgebracht. 

Foto: stadshelden ’s avonds laat aan de slag met het opruimen van de tuin van Het Overweeg-

huis waar vrouwen uit de prostitutie tot rust kunnen komen. Er wordt nu door de bewoonsters 

vol op gebruik gemaakt van de moestuin. 
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Vluchtelingen met een verblijfstatus die in Groningen leven, zitten 
vaak in een sociaal-cultureel isolement. Veel vluchtelingen hebben 
goed contact met mensen in hetzelfde schuitje, maar de stap om 
het netwerk te verrijken met Nederlanders is moeilijk te maken. 
Stadshelden slaat een brug tussen de studentenwereld en vluchte-
lingen die met Nederlanders in contact willen komen. 

CULTURELE VERSCHILLEN 
Groningen Verwelkomt heeft de vriendschapskringen ontwikkeld die 
tweemaandelijks activiteiten met elkaar ondernemen. Verschillende 
maatjes bij elkaar blijkt een krachtige combinatie te zijn. Stadshelden 
heeft hier diverse jongeren begeleid naar de vriendschapskringen. 
Jongeren die bij ons kwamen via #maatjegezocht als ook jongeren 
die van betekenis willen zijn voor gevluchte jongeren. Dit tweede is 
succesvol gestart in oktober 2019.

Vriendschapskringen komen één keer per maand bij iemand thuis, 
bijvoorbeeld in een studentenkamer. De deelnemers delen hun leven 
en kletsen bij. De andere keer ondernemen zij een uitje, bijvoorbeeld 
het beklimmen van de Martinitoren (zoals op de foto), bowlen of 
schaatsen. Hierdoor leren vluchtelingen hun Nederlands vaardig-
heden te verbeteren, leren zij Groningen beter kennen en doen zij 
vriendschapsrelaties op. Ook is de vriendschapskring de ideale plek 
om vragen te stellen over formele brieven, hoe je aan het werk/stage 
komt enzovoorts. 

2.7  VLUCHTELINGEN
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In ons eerste projectjaar kwamen we tal van hulpvragen tegen 
waar we semi-spontaan stadshelden aan hebben gekoppeld. 
Passend bij de jongerencultuur, zoals we dit regelmatig noe-
men. Hieronder geven we een inkijkje in een aantal van deze 
projecten. 

VERHUIZINGEN 
Verhuizen is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in een 
mensenleven. Laat staan als je geen tot weinig netwerk tot je be-
schikking hebt! Wij – en met ons de werkelijke stadshelden – zijn 
daarom enorm dankbaar dat wij van betekenis konden zijn als 
het gaat om tillen, sjouwen, dozen vullen, schuren, verven, lami-
naat leggen, puin ruimen, enzovoorts. 
Zo hebben we een vluchtelinge helpen met verhuizen die al-
leenstaande moeder is van een jonge peuter. De alleenstaande 
moeder had na haar vlucht uit een oorlogsgebied in Nederland te 
maken gehad met huiselijk geweld. We hebben een community 
van mensen om haar heen gebouwd die haar op zowel praktisch 
als sociaal gebied verder helpen. 

Mobiliteit 
Voor de zomer 2019 hebben we een andere alleenstaande moe-
der geholpen met verhuizen. We merkten al vrij snel dat er meer 
nodig is, namelijk dat de tuin al vrij snel overwoekerde terwijl de 
moeder niet mobiel is. Ook op sociaal vlak was er een nood; we 
zijn blij een maatje te hebben gekoppeld die meerdere keren per 
maand bordspelletjes speelt met de moeder. 

In oktober 2019 ontmoetten we een vrouw die weinig netwerk in 
Groningen heeft. Zij wist niet hoe je moest behangen en daarom 
waren haar muren nog erg kaal. We besloten haar te helpen wat 

2.8  OVERIGE KLUSSEN
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haar erg dankbaar maakte. Verder nodigden we haar uit naar een 
feest dat een partnerorganisatie van ons organiseerde waar zij het 
erg naar haar zin had. 

TUINTJES EN OPENBAAR TERREIN 
Wanneer je weinig geld te makken hebt voor een hovenier en 
bovendien niet meer lichamelijk in staat om je voor- en/of achter-
tuintje te onderhouden, is dat niet alleen pech hebben. De buurt 
kijkt je hierop aan en formeel heb je met de woningbouw afge-
sproken je tuintje te onderhouden. Big problems dus! Voor Stads-
helden een fluitje van een cent. Hier twee foto’s van Groningse 
jongeren die een handje helpen. 

Een wijk blijft leefbaar als het onder meer schoon is. We hebben 
in 2018 met een aantal groepen meegedaan aan trash hunting. 
Dat staat synoniem met afval van de straat halen en opruimen. 
De straat wordt opgeruimder, onze stadshelden zijn bewust 
geworden van het afval dat op straat wordt gelegd en de plastic 
soep wordt minder groot. Win-win-win! Dit smaakte naar meer 
en daarom hebben we deze actie in 2019 in het groot terug laten 
komen. 
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FACTSHEET
Verhalen geven ons het meeste inspiratie. 
De cijfers geven een andere dimensie op de 
impact die jongerennetwerk Stadshelden 
heeft op mensen met weinig tot geen 
netwerk in de gemeente Groningen.  
Daar worden we ook enthousiast van!! 

1.015 VRIJWILLIGERS
3.884 UREN
88 HULPONTVANGERS
48 SAMENWERKINGSPARTNERS
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Per projecttype
De diverse projecttypes spreken redelijk voor zich. Een speciaal aandachtspunt 
verdient het Overweeghuis, dat onder ‘verhuizingen’ valt. In 2019 heeft het jongeren-
netwerk Stadshelden een enorme inzet gepleegd op het realiseren van Het Over-
weeghuis, een project dat opgezet is door Stadsheld-pionier Evert Sulman en andere 
Groningers. 

Verder zien we dat sociale projecten in verhouding meer tijd kosten dan praktische 
klussen. Dit versterkte ons in de opvatting dat sociale projecten misschien wel net zo-
veel of meer impact hebben als praktische, terwijl die heel zichtbare resultaten laten 
zien. Om nog de nodige nuancering toe te voegen is het goed om te realiseren dat 
we alle stadshelden aanmoedigen ook om bij alle praktische klussen, verhuizingen 
en tuintjeswerk het sociale aspect met de hulpontvanger voor op te stellen. 

Het jongerennetwerk is enorm gegroeid. Sinds onze start hebben meer dan 1.000 
jongeren vrijwilligerswerk gevonden via Stadshelden. De zomerperiode hebben we 
gebruikt om voorbereidingen te plegen en de komende maanden en volgend jaar 
verder te bouwen. Het laatste deel van het projectjaar omvat naast lopende acties 
ook twee grote project namelijk Kerst050 en de Week van de Trash Hunting. 

PRAKTISCH
530 STADSHELDEN

2.033 UREN
32 PROJECTEN

273 STADSHELDEN
898 UREN

17 PROJECTEN

VERHUIZEN

102 STADSHELDEN
637 UREN

15 PROJECTEN

SOCIAAL

110 STADSHELDEN
316 UREN

13 PROJECTEN

TUIN

1200

zomer ‘18 herfst ‘18 winter 
‘18/’19

lente ‘19 zomer ‘19 herfst ‘19 winter ‘19

AANTAL STADSHELDEN EN PROJECTEN
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52%

17%
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23%
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In 2020 gaan we voor 
het verdiepen van 

samenwerkingen en het 
aangaan van nieuwe 

samenwerkingsverbanden 
met prominente partners 



Social impact 
We hebben in ons eerste projectjaar enorm veel stadshelden 
ingezet ten faveure van mensen met weinig tot geen netwerk in 
Groningen. Dit aantal zegt natuurlijk iets, maar we willen onder-
zoeken hoe we onze impact nog meer inzichtelijk kunnen maken. 

Kwantitatief 
Uitbouwen van jongerennetwerk met meer sociaal impact 
1.  Meer jongeren aan ons binden vanuit meer diverse vindplekken 

en steeds meer mond-tot-mond 
2.  Een specifiek aantal jongeren langdurig aan ons binden met 

coördinerende werkzaamheden, maatjeswerk en niet-inciden-
tele sociale activiteiten 

3.  Meer in de haarvaten van de Groningse wijken te vinden zijn 

Samenwerking 
In 2020 gaan we voor het verdiepen van samenwerkingen en het 
aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden met prominente 
partners. Eén van de partners is de gemeente Groningen; hiervoor 

4. Ambitie

is nodig dat we meer inzichtelijk kunnen maken wat de sociale 
impact is die wij als jongerennetwerk maken zodat onze meer-
waarde kan worden aangetoond. 

Structurele inzet 
We zetten verdere voorbereidingen in gang voor het opzetten van 
maatschappelijke diensttijd in Groningen (YourCube). Dit biedt 
ons de kans om ook via scholen als Noorderpoort College en Men-
so Alting College jongeren te bereiken die we bovendien op een 
meer structurele manier kunnen inzetten en ons kunnen richten 
op de ontwikkeling van deze jongere. We willen samen met de 
organisaties die nu al maatschappelijke diensttijd aanbieden nau-
wer samenwerken zoals Humanitas, Present en Vlechter!|MJD. 

In dit hoofdstuk hebben we opgeschreven hoe we ons jongerennetwerk 

kwalitatief en kwantitatief willen uitbouwen. 
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Team &  
samenwerking

5.



TEAM 
Stadshelden heeft zich aangesloten bij Tijd voor Actie als 
landelijke koepelorganisatie en bij Quartermasters als lokale 
koepelorganisatie. De uitvoering is in handen van Albert 
Veenstra als pionier en medewerkers van de koepel Evert 
Sulman en Tjerk Riemersma. 

Vanaf september heeft Stadshelden er een ontzettend 
enthousiaste ambassadeur bij, namelijk Aline Wolda. 
Zij ondersteund het pioniers-team binnen Navigators 
Studentenvereniging Groningen. Dit houdt voornamelijk in dat zij 
het aanspreekpunt is en als doorgeefluik van informatie fungeert 
tussen het jongerennetwerk en Navigators. 

Marjan Hoff vervult deze functie binnen O.C.S.G.. Zij heeft tevens 
als vrijwilliger de website ontworpen en gebouwd. Grafisch 
ontwerper Hannah Dijkema heeft ons logo en diverse uitingen 
ontworpen. 

Sikhanda Alie is stagiair Communicatie en Multimedia Design 
van NHL|Stenden. Hij ontwerpt posters en flyers, schiet video’s en 
foto’s. 
 

Stadshelden is een stichting met een onafhankelijk bestuur bestaande  

uit Anne van Zijp (voorzitter), Nelleke Stegeman (secretaris), Sybren 

Riedstra (penningmeester) en Sidra Haidari (algemeen bestuurslid).  

Het bestuur komt maandelijks dan wel tweemaandelijks bij elkaar om 

voeling te houden bij de werkzaamheden, randvoorwaarden te scheppen 

en richting te geven. 
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Samenwerkingen

Stichting dat het doel heeft 
om in specifieke wijken op 
basis van Asset Based Com-
munity Development een 
burennetwerk te versterken; 
wij werken samen rond spe-
cifieke events met het doel 
de sociale infrastructuur te 
versterken 

Studentenvereniging dat met 
ons samenwerkt inzake de 
kerstpakkettenactie.

Een expertisegroep geïnitieerd 
vanuit de gemeente Gronin-
gen waar diverse maatschap-
pelijke organisaties deelne-
men en ervaringen delen hoe 
jongeren tot vrijwilliger te 
verleiden.

ALBERTUS MAGNUS

BONDGENOTEN 
OVERLEG 

COMMUNITY  
BUILDERS Met deze gereformeerde kerk 

vrijgemaakt werken we samen 
als het gaat om inzet van 
niet-jongeren voor klussen die 
net meer ervaring vergen dan 
de gemiddelde jongere heeft. 

DE OOSTERKERK 

Oecumenisch diaconaal 
pastoraal centrum dat dak- 
en thuislozen gedurende de 
nacht opvangt; wij werken 
samen door ondersteunend 
aan deze doelgroep sociale 
activiteiten te ontplooien

DE OPEN HOF

We worden in Groningen warm verwelkomd. Hieronder is een lijst te vinden met organisaties 

waar we afspraken mee hebben gemaakt. We worden door meer organisaties welkom geheten! 

Daar hopen en verwachten we in de komende jaren een samenwerkingsrelatie mee op  

te bouwen. 
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Pop up restaurant dat de 
deuren opent om geld op te 
halen voor het goede doel; het 
restaurant wordt gerund door 
studenten; wij werken samen 
door specifieke doelgroepen 
naar het restaurant te brengen 

Organisatie die jongeren 
begeleid in beschermd wonen 
waarbij wij voor maatjes en 
verbreding van het netwerk 
zorgen

HAPPIETARIA HET MIDDELPUNT

Met de buurtcongiërge ver-
bonden aan het buurtcentrum 
Het Floreshuis werken we sa-
men als het om trash hunting 
gaat.

Het burgerinitiatief Het 
Overweeghuis vangt tijdelijk 
vrouwen op die in de prostitu-
tie vastlopen. We hebben dit 
initiatief geholpen te openen. 

Organisatie die diverse doel-
groepen waaronder vrouwen, 
dak- en thuislozen en jon-
geren opvangt; wij werken 
samen door ondersteunend 
aan deze doelgroepen sociale 
activiteiten te ontplooien 

Met de Studentendesk van het 
Rode Kruis Groningen werken 
we samen met bijvoorbeeld 
generatielunches. 

HET FLORESHUIS

HET OVERWEEGHUIS

HET KOPLAND

HET RODE KRUIS  
GRONINGEN

Voedselbank waar wij onder-
steunend aan zijn door zo 
nu en dan jongeren te bege-
leiden naar vrijwilligerswerk 
aldaar

Bernlef is een woonservice-
centrum waar veel ouderen 
wonen en waar wij sociale 
activiteiten ondernemen met 
de bewoners. 

Kledingbank waar wij onder-
steunend aan zijn door zo 
nu en dan jongeren te bege-
leiden naar vrijwilligerswerk 
aldaar

Het burgerinitiatief Groningen 
Verwelkomt ondersteunt het 
samenleven tussen oude en 
nieuwe Groningers. Wij leve-
ren maatjes aan. 

Stedelijk platform van diake-
nen en (christelijke) organisa-
ties die iets doen voor de me-
demens; wij delen hier onze 
ervaringen en doen nieuw 
netwerk op 

Studentenvereniging dat 
maatschappelijke acties waar 
mogelijk via Stadshelden 
uitvoert

DE STADSE 
VOEDSELBANK

DIGNIS BERNLEF

DE ZEECONTAINER
GRONINGEN  
VERWELKOMT

DIACONAAL PLAT
FORM GRONINGEN GSV STUDENTEN

VERENIGING
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Lokale koepelorganisatie die 
afgesproken werkzaamheden 
verricht en kantoor biedt 

Landelijke koepelorganisa-
tie die met name coaching 
biedt op inhoud en proces; 
er zijn bijvoorbeeld groei-
plaatsen waar Stadshelden 
aan deelneemt net als ‘Time 
to Connect’ in Leeuwarden; 
voor bestuur als pioniers 
zijn er weekenden; er zijn 

QUARTERMASTERS

TIJD VOOR ACTIE

Koepelorganisatie voor chris-
telijke studentenverenigingen 
die maatschappelijke acties 
ook via Stadshelden uitvoert

Lokale politieke partij dat in de 
gemeenteraad van Groningen 
een stem geeft aan studenten 
en met ons samenwerkt inza-
ke de kerstpakkettenactie

Organisatie die vrijwilligers-
aanbod in groepen begeleid 
naar de vraag. Wij werken sa-
men door aanbod/vraag met 
elkaar uit te wisselen; dit doen 
we ook met Jong Present 
(maatschappelijke diensttijd

SOG is een vereniging dat als 
belangenbehartigingsorga-
nisatie opkomt voor studen-
ten aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en met ons samen-
werkt inzake de kerstpakket-
tenactie 

O.C.S.G

STUDENT & STAD

PRESENT GRONINGEN

STUDENTEN ORGANI
SATIE GRONINGEN 

Organisatie die jongeren 
begeleid in wonen waarbij wij 
voor maatjes en verbreding 
van het netwerk zorgen 

Studentenvereniging dat 
maatschappelijke acties waar 
mogelijk via Stadshelden 
uitvoert

Stafmedewerkers voor viertal 
kleinere studentenverenigin-
gen die waar mogelijk met 
ons samenwerkt 

Vrijwilligersorganisatie die tal 
van werkzaamheden verricht; 
op dit moment werken we 
samen op het gebied van 
vluchtelingen 

MBO-instelling dat leerlingen 
opleidt in een bepaald vakge-
bied; wij zijn ondersteunend 
als het gaat om het vak bur-
gerschap en maatschappelijke 

LAHACIENDA

ICHTHUS

IFES

HUMANITAS  
GRONINGEN

NOORDERPOORT  
COLLEGE

Missie 050 is een netwerk 
van stadjers, organisaties en 
kerken die sociaal onrecht te-
gengaan en bouwen aan een 
inclusieve samenleving.

Studentenvereniging dat 
maatschappelijke acties zoveel 
mogelijk via Stadshelden 
uitvoert 

MISSIE 050

NAVIGATORS

Organisatie die vrijwilligers-
vraag matcht met het aan-
bod; wij werken samen door 
aanbod/vraag met elkaar uit te 
wisselen. 

HIP GRONINGEN
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Welzijnsinstelling waar wij 
mee werken op het gebied 
van onder andere Link050 
(vrijwilligersvacaturebank), 
Jimmy’s (jongerencentrum) 
en FIX (maatschappelijke 
diensttijd) 

Organisatie die platform biedt 
aan hulpvragen van onder 
meer bewoners van de ge-
meente; we bieden de bewo-
ners met hulpvragen jongeren 
aan 

Studentenvereniging dat met 
ons samenwerkt inzake de 
kerstpakkettenactie

VLECHTER! / MJD

WEHELPEN.NL

VINDICAT ATQUE 
POLIT

Organisatie die mensen (waar-
onder jongeren) aan het werk 
helpt en waar wij meewerken 
als het gaat om ‘wijkwerken’, 
een project in diverse wijken 
om de buurt schoon te maken

Het wijkbedrijf in Selwerd 
levert adressen aan waar we 
aan de slag kunnen met onze 
stadshelden, maar ook werken 
we met de buurtcongiërge sa-
men als het om trash hunting 
gaat. 

Wijkinzet door Jongeren en 
Studenten levert ons stagi-
aires en studenten vanuit de 
Hanzehogeschool en Noorder-
poort College die maatschap-
pelijk betrokken zijn en die 
voor studiepunten bijdragen 
aan wijkopbouw en andere 
maatschappelijke doelen. 

Deze ouderenzorg heeft tal 
van locaties in Groningen waar 
wij ondersteunend zijn op 
sociaal vlak door jongeren te 
begeleiden naar vrijwilligers-
werk 

Kerk dat in Selwerd/Paddepoel 
het gebouw openstelt voor 
wijkactiviteiten; verder is deze 
kerk erg behulpzaam als het 
gaat om praktische klussen te 
doen voor bewoners in Sel-
werd en Paddepoel die jonge-
ren minder goed in de vingers 
hebben zoals boren 

Een welzijnsinstelling dat de 
sociale teams van Groningen 
bemenst; we werken met hen 
samen door vragen die WIJ 
heeft te beantwoorden met 
vrijwilligersaanbod. We werken 
samen met de volgende teams: 
• WIJ De Wijert 
• WIJ Centrum/Schildersbuurt 
•  WIJ Selwerd, Paddepoel, 

Tuinwijk 
• WIJ Vinkhuizen 
• WIJ Korrewegwijk 
• WIJ Oosterparkwijk 
• WIJ Beijum 
• WIJ Lewenborg 

WERKPRO WIJKBEDRIJF  
SELWERD

WIJS

ZINN

WIJKGEMEENTE  
DE FONTEIN

WIJ GRONINGEN

ook individuele coachings-
momenten 
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6. Financiën
Een overzicht van financiën van augustus 2018 tot en met eind december 2019 en 

de begroting van 2020 is in dit hoofdstuk te vinden. Ook een toelichting van onze 

uitgaven is verderop in dit hoofdstuk te lezen.  

INKOMSTEN Begroting 2020 Resultaat 2018-2019

Fondsen

Giften

Totaal

€59.634 

€630 

€60.264  

€45.000

€1.500 

€46.500
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UITGAVEN Begroting 2020 Resultaat 2018-2019

 Personeel en ondersteuning 

 PR & communicatie 

 Bedrijfsvoering 

 Afschrijvingen inventaris 

 Bijdrage TijdVoorActie 

 Totaal 

 OVERSCHOT 

 

€ 40.160 

€ 1.170 

€ 1.975 

€ 126 

€ 3.000 

€ 46.431 

€ 69 

 

€ 45.992 

€ 6.197 

€ 2.136 

€ 126 

€ 4.500 

€ 58.951 

€ 1.313 
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Fondsen
Het grootste gedeelte 
van de inkomsten van 
Stadshelden komen in het 
eerste projectjaar voort 
uit de bijdrage van vier 
stichtingen: het Oranjefonds, 
VSBfonds, Kansfonds en 
een fonds dat anoniem 
wil blijven. De eerste drie 
stichtingen hebben hierbij 
een financiële bijdrage 
toegezegd voor de periode 
tot en met 2021, waarbij de 
bijdrage in 2020 en 2021 
wel lager ligt. Het laatste 
fonds betreft een eenmalige 
financiële bijdrage.

 

Personeelskosten
De grootste kostenpost voor Stadshelden betreffen 
de salarissen van pioniers. Tot en met januari 2019 is 
een vergoeding betaald waarna in februari 2019 de 
eerste pionier in dienstverband is getreden. In de jaren 
2018 en 2019 hebben twee medewerkers (betaald) 
werk verricht. De personeelskosten bestaan uit 
vergoedingen, salarissen, belasting, vakantietoeslagen 
en reiskosten. Daarnaast heeft Stadshelden in 2019 
besloten om een samenwerkingsovereenkomst aan 
te gaan met Kwartiermakers. Deze overeenkomst is 
ingegaan per 1 september 2019. Op projectbasis voert 
deze stichting werkzaamheden uit ten behoeve van 
jongerennetwerk Stadshelden. Kwartiermakers fungeert 
als een koepelorganisatie waar Stadshelden zich bij heeft 
aangesloten. Kwartiermakers is gespecialiseerd in sociale 
bewegingen opzetten en uitbouwen. 

Toelichting uitgaven
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PR & communicatie
Om Stadshelden zichtbaar te maken zijn er in 2018-2019 
gelden uitgegeven voor promotie. Hieronder vallen de kosten 
voor de website, flyers, visitekaartjes en fotograaf voor het 
vastleggen van activiteiten. Daarnaast heeft Stadshelden eind 
2019 ter gelegenheid van haar 2-jarig bestaan een etentje 
georganiseerd bij goede doelen restaurant Happietaria 
voor stadshelden en stadjers. De kosten voor activiteiten, 
georganiseerd door Stadshelden, vallen ook onder deze post. 
Zo heeft Stadshelden samen met het Noorderpoort College 
eind 2019 een trash hunt georganiseerd (zie ook pagina 12 van 
dit jaarverslag) waarvoor onder meer hesjes zijn aangeschaft 
in het kader van zichtbaarheid en veiligheid. 

Bedrijfsvoering
Stadshelden deelt samen met andere stichtingen een 
kantoorlocatie in Groningen waar de pioniers onder meer 
kunnen werken, meetings worden gehouden en waar 

het bestuur kan vergaderen. Omdat wij in 2019 in deze 
kantoorlocatie zijn getrokken zijn er naast de huurkosten 
ook gelden uitgegeven aan de inrichting. Daarnaast bestaat 
deze post uit kosten voor salarisadministratie, bankkosten en 
reserveringskosten voor de accountantscontrole die in 2021 
uitgevoerd zal worden.

Bijdrage TijdVoorActie
Stichting Stadshelden heeft zich aangesloten bij 
Inspiratienetwerk TijdVoorActie, een landelijke beweging van 
jongeren die zelf het initiatief nemen om de samenleving 
vorm te geven. TijdVoorActie inspireert, coacht en 
faciliteert onze ondernemende pioniers in het opzetten 
van Stadshelden, een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk. 
Hiervoor heeft TijdVoorActie een leerlijn ontwikkeld waarin 
de pioniers van Stadshelden worden getraind, opgeleid en 
begeleid naar een duurzaam netwerk. Ook het bestuur wordt 
ondersteund in haar taak.



www.stadshelden.net


