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Voorwoord
2014 heeft weer een schat aan mooie interculturele ontmoetingen opgeleverd en zijn er
onvergetelijke ervaringen ontstaan. Zo hebben we weer zes projecten in Nederland weten te
organiseren en hebben we 180 vrijwilligers uitgezonden naar vrijwilligersprojecten over de hele
wereld. Dat zijn natuurlijk cijfers, maar achter deze cijfers schuilt een schat aan onverwachtse
ontmoetingen, vele uren werk die zijn verricht voor bijzondere projecten, veel plezier en vooral heel
veel bijzondere ervaringen bij zowel Nederlandse als buitenlandse vrijwilligers.
Dat zijn mooie resultaten waar we als SIW trots op mogen zijn. Het dalende aantal vrijwilligers dat we
naar het buitenland uitzenden is echter een punt van zorg voor de toekomst. Daarom hebben we
eind 2014 ook vooruitgekeken en zijn we intensief bezig geweest met de toekomst van SIW. Samen
met de medewerkers zijn speerpunten geformuleerd waarop we ons in 2015 richten.
Tot slot, vrijwilligersprojecten via SIW zijn bijzondere ervaringen die deelnemers vormen. Dit is voor
een groot deel te danken aan de partners waarmee SIW samenwerkt en de financiers die hieraan een
bijdrage leveren. Een overzicht van de partners, sponsors en subsidiegevers in 2014 is te vinden op
pagina 11 en 12. Daarnaast worden de ervaringen ook mogelijk gemaakt door de kennis en inzet van
onze medewerkers. Op pagina 13 danken we alle SIW’ers die zich in 2014 hebben ingezet voor onze
gezamenlijke doelen.
We zijn enorm trots en blij dat we hier deel van uitmaken en we hopen ook dat komend jaar weer
veel mensen SIW „ervaren‟!

Het bestuur van SIW,
Maarten Bruna
Lianne Ostermann
Bas Bussink
Sandra Taal
Robin van Leijen
Tine Abbinga
Rob van Leeuwen
Marco Jansen
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Over SIW
SIW Internationale Vrijwilligersprojecten is een veelzijdige Nederlandse uitwisselingsorganisatie
zonder winstoogmerk. Al meer dan 60 jaar ontvangt SIW buitenlandse vrijwilligers op diverse
projecten in Nederland en zendt SIW Nederlandse vrijwilligers uit naar projecten van onze
partnerorganisaties over de hele wereld.
SIW werd opgericht in de nasleep van de watersnoodramp van 1953 door drie studenten die vanuit
een zolderkamer jongeren uitzonden naar projecten in binnen- en buitenland. Bij de oprichting in
1953 werden de volgende algemene statutaire doelen vastgesteld, waar SIW tegenwoordig een
eigentijdse invulling aan geeft:
 Het bevorderen van internationale contacten;
 Het stimuleren van maatschappelijk, cultureel en sociaal werk;
 De vorming van (jonge) mensen.
SIW droomt van een wereld waarin er respect en begrip is voor verschillen tussen mensen. De missie
van SIW is om mensen te stimuleren hun horizon te verbreden. Dit doet SIW door vrijwilligers in
contact te brengen met andere culturen. Op deze manier wil SIW intercultureel begrip vergroten,
bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers en hen aanmoedigen zich belangeloos in te
zetten voor een betere samenleving. Dat kan in Nederland op de projecten die wij organiseren of in
het buitenland op de projecten georganiseerd door de partners uit ons netwerk.
SIW is er voor en door vrijwilligers!
SIW bestaat, in lijn met de doelen, voor het overgrote deel uit vrijwillige medewerkers. De projecten
in Nederland en de uitzending van projectdeelnemers naar het buitenland komen voor een groot
deel tot stand door het enthousiasme en de enorme inzet en kennis van vele betrokken vrijwillige
medewerkers en andere ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn binnen de organisatie drie betaalde
medewerkers actief, die zorgen voor de nodige continuïteit.
SIW heeft een groot netwerk van nationale en internationale partners. Het internationale netwerk
van SIW wordt gevormd door een groot aantal partnerorganisaties in meer dan 70 landen (verenigd
in onder andere The Alliance of European Voluntary Services, CCIVS en SCI). De Nederlandse
projecten komen tot stand in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals
Staatsbosbeheer en Emmaus. Voorbeelden van de projecten van SIW in zowel binnen- als buitenland
zijn natuurprojecten, sociale projecten, bouw-, cultuur-, en archeologieprojecten. Door het ruime
aanbod aan diverse, bijzondere projecten doen vele Nederlandse en buitenlandse projectdeelnemers
een onvergetelijke ervaring op. Hieronder is in grafiek 1 de meerjarentrend weergegeven.

Grafiek 1: Uitzendingen en ontvangst meerjarentrend in beeld 2007-2014
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Behaalde resultaten in 2014
Uitzendingen
Aantallen en bestemmingen
SIW biedt twee typen vrijwilligerswerk aan in het buitenland namelijk Groepsvrijwilligerswerk (GvW)
en Op Maat (OM) vrijwilligerswerk. Hieronder is weergegeven in grafiek 2 de aantallen per
bestemming voor 2013 en 2014.

Grafiek 2: Aantallen per bestemming in 2013 en 2014

In 2014 is het totaal aantal uitzendingen gedaald van 216 naar 180. Deze daling gold niet voor
Groepsvrijwilligerswerk. Het aantal uitzendingen nam daar zelfs licht toe. De voornaamste reden
hiervan was de populariteit van groepsprojecten in Europa.
Ook is er een daling in het aantal Op Maat uitzendingen. Deze daling wordt grotendeels verklaard
door de afname van het aantal projectdeelnemers dat naar Zuid-Amerika en Afrika & het MiddenOosten gaat. Vooral de afname in interesse in Zuid-Amerika valt op aangezien dit continent in 2013
voor Op Maat deelnemers nog het meest in trek was.
In 2014 is EVS (European Voluntary Service) onderdeel geworden van Erasmus plus. Ook binnen
Erasmus plus zijn er drie partijen te onderscheiden: de zendende organisatie, de ontvangende
organisatie en de organisatie die de subsidieaanvraag doet. Tot 2013 deed SIW voor een aantal
projectdeelnemers dat via het EVS-programma vrijwilligerswerk in Europa gingen doen ook de
subsidieaanvraag. Vanwege de bijkomende administratieve lasten heeft het bestuur van SIW het
besluit moeten nemen om hier mee te stoppen en alleen nog als zendende organisatie op te treden.
De afname van EVS project-deelnemers kan deels verklaard worden door dit besluit. Hierdoor is het
immers niet meer mogelijk om EVS projecten aan te bieden in aangrenzende programmalanden
(niet-EU, die zelf geen subsidie-aanvraag kunnen doen). Per saldo bespaart SIW door dit besluit wel
meer kosten dan dat zij inkomsten misloopt.
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Evaluatie uitzendingen
In 2014 hebben alle 180 deelnemers aan een project in het buitenland een online evaluatieformulier
ontvangen. Er zijn 104 ingevulde formulieren ontvangen. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde
scores (schaal 1 t/m 10) weergegeven van de vragen die te relateren zijn aan de doelen van SIW.
Nut lokale
gemeenschap

Mate interactie
lokale cultuur

Mate interactie
andere culturen

6,6

7,5

7,8

Toename bereidheid
belangeloze inzet
samenleving
7,3

Persoonlijke
groei
7,6

Tabel 1: Beoordeling van projecten door Nederlandse deelnemers

SIW Community Day
In 2014 is het idee van de SIW Community Day geïntroduceerd. Er een speciale SIW-brede
projectgroep aan de slag gegaan met het inrichten van de SIW Community Day.
Met deze dag worden de voorbereidingen van Groepsvrijwilligerswerk en Op Maat en de infomarkt
samengevoegd. Tevens wordt er een speciaal programma geïntroduceerd voor vrijwilligers die met
SIW op stap zijn geweest. Eind 2014 heeft de eerste dag plaatsgevonden. De evaluaties van
deelnemers zijn positief en in 2015 zal de SIW Community Day zes maal georganiseerd worden. Het
streven is om met deze dag een kruisbestuiving te creëren tussen potentiële deelnemers die een
infomarkt bezoeken, deelnemers die in voorbereiding zitten en oud-deelnemers. Zo kunnen
potentiële deelnemers in contact komen met oud-deelnemers die al weg zijn geweest en reflecteren
op hun interculturele ervaringen. Door verschillende SIW-dagen samen te voegen tot de SIW
Community Day wordt ook efficiencywinst behaald. Mede hierdoor is het mogelijk om vaker
voorbereidingsmomenten te houden wat een positief effect kan hebben op het totaal aantal
uitzendingen.
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Nederlandse Projecten
Projecten, partners en projectdeelnemers
In 2014 zijn er op verschillende locaties in Nederland zes Nederlandse vrijwilligersprojecten
georganiseerd, alsook een jongerenuitwisseling binnen het Youth in Action programma. Tijdens de
vrijwilligersprojecten hebben 80 buitenlandse vrijwilligers zich twee weken lang ingezet voor
verschillende Nederlandse maatschappelijke organisaties. Elk project stond onder begeleiding van
twee Nederlandse projectbegeleiders. De gegevens per project staan vermeld in tabel 2.

1
2
3
4
5
6

Projectlocatie

Partnerorganisatie

Type project

Utrecht
Oudemolen
Utrecht Haarzuilens
Twijzel
Groote Peel
Utrecht

ATV Stadion Utrecht Zuid
Staatsbosbeheer
Emmaus
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Natuur
Natuur
Sociaal
Natuur
Natuur
Natuur

Tabel 2: Overzicht van de Nederlandse projecten 2014

Figuur 1: In 2014 heeft SIW vrijwilligers ontvangen uit de volgende landen

Evaluatie Nederlandse Projecten
SIW hecht veel waarde aan de kwaliteit van de Nederlandse projecten en daarom wordt elk project
geëvalueerd met de deelnemers en begeleiders. Aan het eind van het project wordt hen gevraagd
een evaluatieformulier in te vullen.
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Op een schaal van 1 (slecht) tot en met 5 (perfect) geven de deelnemers van Nederlandse projecten
in 2014 het project als geheel het cijfer 4,2. Uit de beoordeling blijkt tevens dat deze buitenlandse
vrijwilligers door de projectdeelname andere culturen hebben leren kennen (een score van 4,2). De
beoordeling op nuttigheid van het werk valt in 2014 iets hoger uit ten opzichte van 2013 (0,3 punt
verschil). Eenzelfde positieve ontwikkeling is waar te nemen op het gebied van de interactie met de
lokale bevolking.

Grafiek 3: Beoordeling van Nederlandse projecten door buitenlandse vrijwilligers

Meer informatie over de projecten van SIW in Nederland is te vinden op de website van SIW onder
het kopje Nederland.
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Voor medewerkers, door medewerkers
Net als in voorgaande jaren zijn in 2014 de doelstellingen van SIW gerealiseerd door de inzet van vele
betrokken medewerkers. Naast de drie vaste betaalde medewerkers zijn er weer vele medewerkers
in verschillende groepen op vrijwillige basis actief geweest. In het laatste hoofdstuk is te zien welke
medewerkers actief zijn geweest voor de organisatie. Om de ontwikkeling en betrokkenheid van
medewerkers te bevorderen zijn een aantal activiteiten georganiseerd.

Trainingen, seminars en workshops
In 2014 zijn er verschillende trainingen, seminars en workshops aan de medewerkers aangeboden. In
totaal hebben 22 medewerkers aan een externe training deelgenomen. Dit zijn trainingen in
Nederland maar ook trainingen in het buitenland. Zo heeft een projectbegeleider ter voorbereiding
van zijn project deelgenomen aan een internationaal seminar voor begeleiders in Zweden. Daarnaast
zijn er veel vrijwillige medewerkers geweest die communicatietrainingen hebben gevolgd
bijvoorbeeld gericht op Social Media, Website-conversie of het schrijven van een persbericht.
Daarnaast zijn door SIW’s trainersgroep ook verschillende trainingen verzorgd zoals een workshop
over het geven van feedback.

Informele activiteiten
In 2014 zijn er een aantal informele activiteiten
georganiseerd, onder andere om de betrokkenheid bij
SIW te vergroten. Zo zijn er verschillende momenten
borrels georganiseerd, dit zijn momenten om op
informele manier weer nieuwe SIW’ers te leren kennen.
Daarnaast is voor de derde keer met een groep SIW’ers
meegedaan aan de Utrechtse Heuvelrug Estafette. Op
zondag 28 september hebben acht (oud-)SIW’ers hebben
onder de naam “Team SIW-runners” hieraan meegedaan!
Samen hebben zij 100 km hardgelopen en kijken ze terug
op een gezellige en geslaagde dag!
Figuur 2: Team SIW-runners na afloop van de estafette

SIW vindt het belangrijk om medewerkers te waarderen voor hun inzet. Mede door hen kunnen deze
activiteiten plaatsvinden. In 2014 is hier op verschillende momenten aandacht aan besteed,
bijvoorbeeld door middel van het organiseren van een verkiezing van de ‘medewerker van het jaar’
en de ‘groep van het jaar’.

Vernieuwing ICT
De oorspronkelijke ICT-omgeving was verouderd en niet zo
gebruikersvriendelijk. Daarom is afgelopen jaar gekeken naar
alternatieven en besloten om over te stappen op Office 365. Een
aantal vrijwilligers heeft dit afgelopen periode opgepakt. Dit is een
behoorlijke klus gebleken maar aan het einde van het jaar is het
gelukt om alle mailboxen over te zetten en instructie in te richten.
Hiermee is een start gemaakt met een omgeving die
toekomstbestendig is, waarmee kosten worden bespaard en die
medewerkers beter ondersteunt in haar werkzaamheden.
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Financiën
Onderstaande tabellen (tabel 3 en 4) geven inzicht in de financiële resultaten van SIW. In beide
tabellen worden de resultaten uit het jaar 2013 met de resultaten uit het jaar 2014 vergeleken.
Na het behoorlijke verlies van 2013 is er dit jaar een klein verlies geleden. Een aantal uitgaven zijn
verminderd onder andere op het vlak van kantoor en publiciteit. Daarnaast zijn een aantal inkomsten
lager uitgevallen met name door een terugval van het aantal uitzendingen. In 2015 is het van belang
dat er een positief resultaat wordt gerealiseerd.

Personeel
Kantoor
Pand
ICT
Bestuur & Beleid
Financieel
Medewerkersbeleid
Publiciteit
Kosten NL Projecten
Kosten Uitzendingen
Overige Uitgaven
Inkomsten NL projecten
Voorbereidingen
Groepsprojecten
Vrijwilligerswerk op maat
EVS
Overige Inkomsten
Resultaat:
Totalen:

2013
Debet
Credit
€
70.881
€
2.725
€
5.763
€
4.469
€
2.305
€
4.510
€
4.883
€
9.523
€
12.489
€
1.189
€
0
€
24.035
€
1.248
€
29.398
€
22.633
€
14.843
€
8.518
(Verlies)
€
20.559
€
119.985 €
119.985

2014
Debet
Credit
€
61.768
€
1.390
€
5.811
€
6.584
€
1.785
€
3.514
€
4.211
€
4.666
€
10.990
€
741
€
107
€
34.192
€
1.065
€
30.700
€
17.872
€
9.507
€
7.374
(Verlies) €
2.989
€ 102.634 € 102.634

Tabel 3: Verlies en Winstrekening 2013 en 2014

Vaste Activa
Inventaris
Liquide middelen
Debiteuren
Overlopende Activa
Eigen vermogen
Voorzieningen
Borg
Crediteuren
Overlopende Passiva
Inschrijfgeld overlopend
Nederlandse Projecten
Tussenrekeningen
EVS gelden
Totalen:

2013
Debet
Credit
€
24.051
€
495
€
76.900
€
11.859
€
561
€
1.634
€
42.574
€
830
€
14.123
€
3.311
€
9.090

€

€
113.867 €

2014
Debet
Credit
€
24.051
€
495
€
51.515
€
2.660
€
1.126
€
€
41.219
€
840
€
9.378
€
2.195
€
2.777
€
217
€
2.281
42.305
€
25.935
113.867 €
82.344 €
82.344

Tabel 4: Balans per 31 december 2013 en 2014
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Partners in 2014
Hieronder het overzicht van de partners van SIW.

Alliance

CCIVS

SCI

Nederlands Jeugd
Instituut

Staatsbosheer

Emmaus

Raptim Travel

Wereldwijzer
Reisforums

Projectbureau
Nieuwe Hollandse
Waterlinie

Stichting Vrede van
Utrecht

Hogeschool
Rotterdam

Vaccinatiecentrum

Team 2015

ATV Stadion

JOHO

Free Press
Unlimited

One World

Namens SIW en alle medewerkers willen wij deze organisaties van harte bedanken voor de
samenwerking in 2014!
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Subsidiegevers en sponsors in 2014
De volgende subsidiegevers en sponsors hebben bijgedragen aan de Nederlandse projecten in 2014.

Suzanne Hovinga
Stichting

Carel Nengermanfonds

Stichting Elise Mathilde

Gemeente Aa en Hunze

Gemeente Tynaarlo

Utrecht Connected
Worldwide

Maatschap ’t Hoogeveld
Eelde

K.F. Hein Fonds

Provincie Drenthe

Dinamo Fonds

Gemeente Nederweert

Gemeente Utrecht

Gemeente Assen

Gemeente Peel en Maas

Prins Bernhard
Cultuurfonds Drenthe

Youth in Action

Dansschool Touchée

Rabobank NoordDrenthe;
Rabobank Burgum de
Lauwers

Namens SIW en alle vrijwilligers die hebben deelgenomen aan de projecten willen wij deze
subsidiegevers en sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdragen! Zonder deze steun waren de
projecten niet mogelijk geweest!
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Medewerkers in 2014
SIW dankt de volgende mensen voor hun inzet in 2014. Zij vormden SIW.
Raad van Advies:
Patrick Gouka
Lindsay Mulder
Monique Smeets
Joost Hartlief
Bestuur:
Lianne Ostermann
Maarten Bruna
Marco Jansen
Robin van Leijen
Bas Bussink
Sandra Taal
Tine Abbinga
Rob van Leeuwen
Suze van Buuren
Kantoor:
Runa Lentz
Winnie Dekker
Loes van Velzen
Marijtje Mur
Jeroen Schrijen
Martine de Kruijf
Evelien Verroen

Groepsvrijwilligersprojecten
groep:
Jeroen Freriks
Evelien Driessen
Fija van der Staaij
Hans Forrer
Jeroen Duin
Karien Toebes
Makiko Yoshimi
Sebastiaan van Seters
Hugo Benne
Pieternel ten Bosch
Marie Anne Korevaar
Anja van Meeteren
Manon Rijs
Maria Carolina Hernandez
Trijny Kruizenga
Bianca van Putten
Marlies van Aggelen

Op Maat vrijwilligersprojecten
groep:
Huub Jacobs
Borchert de Vries
Janine Bakker
Thierry Monster
Ingrid Roubos
Lenny de Reede
Susie Manshande
Franny Parren
René Sertons
Annelies de Koning
Patricia van Delft
Sandra de Wolff
Miluska Nunez
Jennifer Nathalie Fun
Kathrin Flesch
Marina Célinde van Kampen
Laima de Koning
EVS groep
Nelleke Ungersma
Eleonora Paauwe
Joris Bakker
Linda Ernst
Maartje Eppink
Anna Ravensbergen
Ines Henkles
Magali Meijers
Marlieke Mulder
Klaske van der Veen
Nederlandse Projecten groep:
Marian Connotte
Frank Elsdijk
Marijn te Stroete
Marijke Vormeer
Anna Vroege
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Projectbegeleiders in
Nederland:
Anneloes van Smeden
Lotte Duursma
Koen van Oostende
Bram Becht
Annika Kruithof
Arna Danklof
Jessica van den Oort
Anneloes van Smeden
Trijny Kruizenga
Jeroen Freriks
Koen Elsdijk
Joy Kantabuth
Dilek Karaagacli
Publiciteitsgroep:
Jeltje Roetink
Marian van Weverwijk
Jeroen Caarls
Peter Jelsma
Jolanda Koopman
Staffan van den Hout
Elisa Goudriaan
Iris Faber
Myra Huijnen
Nick Gordon
Maria van Dorsten
Trainersgroep:
Arie van der Priem
Sheila Tolboom
Karlijn van der Meer
Klaske van der Veen
Karin Smith
Peter Nellen
Petra Zegerius
Nynke Duiker-Smit
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SIW Internationale Vrijwilligersprojecten
Willemstraat 7
3511 RJ UTRECHT

Telefoon: 030-2317721
Internet: www.siw.nl
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