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Voorwoord 

 

In 2015 heeft SIW in Nederland zes projecten weten te organiseren met 58 internationale 

deelnemers en een EVS (European Voluntary Service) project met twee deelnemers. Daarnaast 

hebben we negen jongeren met Europese subsidie naar verschillende landen in Europa kunnen 

zenden en 112 deelnemers uitgezonden naar Op Maat- of groepsprojecten over de hele wereld. 

Dat zijn natuurlijk cijfers waar we trots op mogen zijn, maar eigenlijk gaat het om de verhalen 

erachter. Het zijn juist de onverwachtse ontmoetingen, de samenwerkingen binnen de projecten en 

de bijzondere ervaringen bij zowel Nederlandse als buitenlandse deelnemers die tellen. Dat zijn de 

échte resultaten waar we als SIW trots op kunnen zijn. 

 

Het jaar 2015 kende voor SIW zowel pieken als dalen. Om financiële redenen is in de zomer van 2015 

de transitie naar een vrijwillige staf ingezet. Hierdoor hebben we afscheid moeten nemen van onze 

betaalde kantoormedewerkers. Gelukkig vonden wij in de tweede helft van 2015 een groot aantal 

nieuwe enthousiaste vrijwillige medewerkers bereid de kantooractiviteiten over te nemen. Hierdoor 

hebben we afgelopen jaar toch met een heel klein plusje kunnen afsluiten.  

 

Een punt van zorg is de doorzettende daling van het aantal deelnemers dat we naar het buitenland 

uitzenden. In 2015 hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd, waaronder de lancering van 

onze vernieuwde website. Deze website ziet er zowel op desktop, tablet en smartphone goed uit en 

het aanbod van mooie vrijwilligersprojecten wordt beter weergegeven. Hiermee hopen we een 

aansprekende website neer te zetten. Ook in 2016 willen we doorgaan met het doorvoeren van 

nieuwe verbeteringen. Zo gaat SIW zich meer richten op doelgroepen die in de huidige markt nog 

onvoldoende bediend worden. Eén van deze doelgroepen is het voortgezet onderwijs, waarbij SIW 

samen met de scholen activiteiten wil opzetten waaronder groepsreizen naar het buitenland. In 2015 

werd reeds een groepsreis naar Italië georganiseerd.  

Het afgelopen jaar was ook een kritisch jaar voor het vrijwilligerswerk in het algemeen. De term 

“voluntourisme” heeft veelvuldig in de belangstelling gestaan.* Onder “voluntourisme” verstaan we 
vakanties en reizen met als oogmerk het uitvoeren van vrijwilligerswerk. De aandacht richtte zich op 

de vraag of vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden nog wel een verantwoorde manier van helpen is 

en of aanbiedende organisaties transparant genoeg zijn over hun werkwijzen en tarieven. De meest 

bekende Nederlandse uitzendorganisaties zijn onder de loep genomen, ook SIW. Gelukkig heeft onze 

organisatie de toets van kritiek goed kunnen doorstaan. In één van de studies belandde SIW in de top 

drie van transparante uitzendorganisaties en scoorde hoog op uitstraling en verantwoorde tarieven 

voor deelnemers. 

 

Tot slot, vrijwilligersprojecten via SIW zijn bijzondere ervaringen die deelnemers vormen. Dit is voor 

een deel te danken aan de partners waarmee SIW samenwerkt. Een overzicht van de partners, 

sponsors en subsidiegevers in 2015 is te vinden op pagina 16 en 17. Daarnaast worden de ervaringen 

ook mogelijk gemaakt door de kennis en inzet van onze medewerkers. Op pagina 18 danken we alle 

SIW’ers die zich in 2015 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‟!  
 

Utrecht, 24 februari 2016 

 

Het bestuur van SIW,  

 

Peter Steerenberg, Arnout van Omme, Alfons Lansink, Marie Claire Troost, Peter van den Berg en 

Rob van Leeuwen 
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*Van den Brink, Sèrah (oktober 2015): The Dutch Voluntourism Sector, A qualitative web contentanalysis of responsibility 

communication, Wageningen University.  Veen, H. van der (2015): Het aantal Nederlandse internationaal vrijwilligers, en 

een voorstel voor een definitie van internationaal vrijwilligerswerk,  Fairtravelers Nederland. Niko (oktober 2015): De 

bekendste Nederlandse vrijwilligersuitzendcentrales vergeleken. Volunteer Correct en GoTanzania. 
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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: 

 Het bevorderen van internationale contacten; 

 Het stimuleren van maatschappelijk, cultureel en sociaal werk; 

 De vorming van (jonge) mensen. 

Deze doelen vormen nog altijd de kern van de activiteiten van SIW, maar we vullen dit tegenwoordig 

wel in op eigentijdse wijze. Onderstaand kader geeft een weergave van onze visie. 

 

SIW wil vrijwilligers stimuleren hun horizon te verbreden door in aanraking te komen 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 doet SIW in Nederlandse projecten of in het buitenland op de projecten 

georganiseerd door de partners uit ons netwerk. 

 

SIW is er voor én door vrijwilligers! 

  

 

In lijn met deze doelen bestaat SIW sinds de zomer van 2015 geheel uit vrijwilligers. De projecten in 

Nederland en de uitzending van vrijwilligers 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.  

SIW heeft een groot netwerk van nationale en internationale partners. In dit internationale netwerk 

zitten een groot aantal partnerorganisaties uit meer dan 70 landen die verenigd zijn binnen de 

Alliance of European Voluntary Service Organisations, Coordinating Committee for International 

Voluntary Service (CCIVS) en Service Civil International (SCI). Tezamen vormen deze drie 

koepelorganisaties een alliantie en zetten zich in om internationale vrijwilligersprojecten mogelijk te 

maken, gericht op intercultureel begrip, duurzame ontwikkeling, werelderfgoed, gezondheid en 

conflictbeheersing. Jaarlijks worden binnen dit netwerk meer dan 2.000 projecten over de hele 

wereld uitgevoerd. SIW is de enige Nederlandse organisatie die aangesloten is bij deze alliantie. 

Binnen dit netwerk biedt SIW haar Nederlandse projecten aan. Onze projecten komen tot stand in 

nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals Staatsbosbeheer Twijzel, 

Natuurmonumenten Nijmegen en Emmaus Haarzuilens.  

SIW-projecten in binnen- en buitenland hebben betrekking op natuurprojecten, sociale projecten, 

bouwprojecten, cultuurprojecten en restauratieprojecten. Dit kan variëren tot het opbouwen van 

een festival in Duitsland tot schildpaddenbescherming in Mexico. Door dit diverse aanbod is SIW in 

staat om een onvergetelijke ervaring te bieden aan Nederlandse en buitenlandse deelnemers.  
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 Grafiek 1: Meerjarentrend in uitzendingen en ontvangst 
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Behaalde resultaten in 2015 

Uitzendingen 

Op het vlak van uitzendingen biedt SIW drie typen vrijwilligerswerk aan: Groepsvrijwilligerswerk 

(GvW), Op Maat vrijwilligerswerk (OM) en European Voluntary Service projecten (EVS). 

Groepsvrijwilligerswerk zijn projecten die over het algemeen twee weken duren en ruimte bieden 

aan een groep van 8 tot 20 personen. Op Maat projecten worden op aanvraag ontworpen en hebben 

doorgaans betrekking op één persoon die voor een langere periode weg wil gaan. Deze periode kan 

variëren van een paar maanden tot een jaar. EVS-projecten maken onderdeel uit van het Erasmus+ 

programma van de Europese Unie en bieden de mogelijkheid kosteloos vrijwilligerswerk in Europa te 

doen voor 6 tot 12 maanden. Deze drie typen vrijwilligerswerk tezamen noemt SIW de 

‘uitzendingen’.  

Aantallen en bestemmingen 

In 2015 heeft SIW vrijwilligers uitgezonden naar projecten binnen Europa, Azië, Afrika en het 

Midden-Oosten. In de onderstaande grafiek ziet u een overzicht van de aantallen en bestemmingen 

van de uitzendingen in 2014 en 2015. 

 
Grafiek 2: GvW- en OM-uitzendingen per SIW-bestemming in 2014 en 2015  

 

In 2015 is het totale aantal uitzendingen ten opzichte van 2014 gedaald. In 2014 zond SIW 180 

vrijwilligers uit, in 2015 waren dit er 112. Dit is een daling van 38 procent. Deze daling is sterker 

zichtbaar binnen de uitzendingen in de OM-projecten. Hier is een daling te constateren van meer dan 

50 procent. Daarentegen geldt voor de EVS-projecten een klein plusje ten opzichte van 2014. 

Hieronder volgen meer details over de ontwikkelingen binnen de drie typen uitzendingen.  

Groepsprojecten 

De deelname aan de groepsprojecten in 2015 is sterk afgenomen ten opzichte van 2014. We 

constateren een daling van 36 procent. Als we de bestemmingen nader onder de loep nemen, dan 

zien we de sterkste daling in de GvW-projecten in Azië. In 2014 zonden we 44 vrijwilligers uit naar 

Azië, in 2015 waren dit er tien. Ook de GvW-projecten in Afrika en het Midden-Oosten waren minder 

populair dan in 2014. Hier zonden we 50 procent minder vrijwilligers naar toe. Verder zijn de GvW-
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projecten in Europa licht gedaald van 83 deelnemers in 2014 naar 71 deelnemers in 2015. De daling 

in de groepsprojecten heeft niet één oorzaak maar meerdere. Een positieve noot is dat SIW in 2015 

voor het eerst een groepsuitzending heeft gerealiseerd. We hebben een hele groep uitgezonden naar 

een project in Italië. 

Op Maat projecten 

Ook bij de Op Maat-projecten in 2015 zien we over hele linie een daling ten opzichte van 2014. De 

grootste daling zien we bij de uitzendingen in Afrika en het Midden-Oosten. In 2014 zonden we nog 

twaalf vrijwilligers uit naar OM-projecten in Afrika en het Midden-Oosten, in 2015 was dit er één. De 

oorzaak hiervoor is zeer waarschijnlijk het ebola-virus in West-Afrika. Voor wat betreft de andere 

bestemmingen was de daling iets minder sterk. We zonden twee vrijwilligers uit naar OM-projecten 

In Europa (in 2014 waren dit drie uitzendingen) en in Latijns-Amerika zes uitzendingen (in 2014 

waren dit acht uitzendingen). Tenslotte zonden we circa 50 procent minder vrijwilligers uit naar Azië. 

De oorzaak hiervoor is de slechte economische situatie waarin Nederland in 2015 nog verkeerde en 

de incidenten die wereldwijd hebben plaatsgevonden. Een positieve noot is dat in het laatste 

kwartaal van 2015 het aantal contracten voor uitzendingen behoorlijk zijn toegenomen.  

European Voluntary Service (EVS) 

SIW is één van de weinige EVS-geaccrediteerde organisaties in Nederland en verzorgt binnen dit 

traject met name de rol van zendende organisatie. Vanwege de bijkomende administratieve lasten 

heeft SIW er bewust voor gekozen het aanvragen van subsidie voor projecten in Nederland als 

coördinerende organisatie tot een minimum te beperken.   

In 2015 heeft EVS een spannend maar goed jaar achter de rug. Het aantal SIW-medewerkers binnen 

EVS is uitgegroeid van twee personen naar negen personen en het aantal uitzendingen naar EVS-

projecten is van acht projecten in 2014 naar negen in 2015 gegroeid. Hierbij zijn nog niet de 

uitzendingen opgenomen die in 2016 zullen plaatsvinden. Een ander hoogtepunt voor de EVS-groep 

was het ontwikkelen van een ‘eigen’ EVS-folder. Ook heeft de EVS-groep twee nieuwe 

kantoorvrijwilligers mogen verwelkomen waardoor de administratie rondom subsidies tijdig en 

correct verwerkt kan worden. We verwachten dat het effect van een gezonde EVS-werkgroep zich 

nog moet uitbetalen in het komende jaar wat zal resulteren in een oplopende lijn van uitzendingen.  

Naast de EVS-projecten in het buitenland loopt er sinds een aantal jaar ook een EVS-project in 

Nederland, en wel in het Friese dorpje Drogeham. Hier staat de leer- en zorgboerderij Hamster 

Mieden. Het grootste gedeelte van 2015 hebben hier twee aan twee vrijwilligers gewerkt die zich 

bezighielden met onder andere het onderhouden van de tuin, het verzorgen van de dieren en het 

geven van tours en workshops. In de terugkoppeling blijkt dat deelnemers zeer tevreden zijn over dit 

Nederlandse project.  

Evaluaties van uitgezonden vrijwilligers  

Alle deelnemers die SIW uitzendt krijgen na afloop van het project een online evaluatieformulier 

toegestuurd. In 2015 is dit formulier slechts door 22 deelnemers ingevuld. Dit is een responsegraad 

van 20 procent tegenover 57 procent in 2014. Deze lage score is mogelijk te wijten aan de 

transitieperikelen van het afgelopen jaar. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores (schaal 1 

tot en met 10) weergegeven die te relateren zijn aan de doelen van SIW. 
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  Nut van het werk 

voor de lokale 

gemeenschap 

Mate van 

interactie met 

de lokale 

cultuur 

Mate van 

interactie met 

andere 

culturen 

Toename 

bereidheid voor 

belangeloze inzet 

samenleving 

Persoonlijke 

groei 

       

2014  6,6 

 

7,5 7,8 7,3 7,6 

2015  7,3 

 

7,5 8,2 7,1 7,6 

Tabel 1: Beoordeling van projecten door Nederlandse deelnemers 

 

Niet alles is in een cijfertje uit te drukken. Daarom bij deze ook nog een aantal citaten uit de 

ingevulde evaluatieformulieren. 

 

“Vrijwilligerswerk heeft mij meer geleerd over hoe ik zelf in een andere cultuur sta en daardoor ook 

hoe ik ben in mijn eigen cultuur.”  

(OM-project Peru) 

 

“Om te voelen dat je zoveel kunt betekenen voor uit huis geplaatste kinderen was voor mij de beste 
ervaring tot nu toe.”  

(Groepsproject Spanje) 

 

“Een zomer die ik me niet had in kunnen beelden.”  
(OM-project Frankrijk) 

 

“ 

“Veel meer dan een reisje, je maakt vrienden voor het leven in twee weken tijd.”  

(Groepsproject Estland) 

 

Voorbereiding van deelnemers: SIW Community Day 

In 2014 is het idee van de SIW Community Day geïntroduceerd. Met deze dag zijn de 

voorbereidingen van Groepsvrijwilligerswerk en Op Maat-projecten en de informatiemarkt voor 

nieuwe deelnemers samengevoegd tot één 

informatiebijeenkomst. Op deze dag worden vrijwilligers 

uitgenodigd die al eerder via SIW op uitzending zijn geweest. 

Het streven is een kruisbestuiving te bewerkstelligen tussen 

potentiële deelnemers die informatie zoeken, deelnemers 

die zich voorbereiden op een project en oud-deelnemers die 

al één of meerdere projecten achter de rug hebben. Al deze 

groepen komen met elkaar in contact en delen hun 

interculturele ervaringen en verhalen. Dit wordt op een 

speelse wijze georganiseerd via een aantal 

uitwisselingsspellen. Ook wordt er aandacht gegeven aan de 

medische implicaties van uitzendingen zoals vaccinaties en 

seksuele voorlichting.                
                   Afbeelding 1: Uitwisselen van ervaringen 
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In 2015 is de SIW Community Day vijf maal  georganiseerd. Dit doet SIW geheel op eigen kracht en 

met de inzet van onze eigen vrijwilligers. De feedback van deelnemers was ook in 2015 weer positief, 

ook al kon de organisatie op sommige punten wat strakker neergezet worden.  

Nederlandse Projecten 

Naast de uitzendingen naar internationale projecten organiseert SIW ook ieder jaar een aantal 

projecten in eigen land. SIW streeft hiermee verschillende doelen na. De deelnemende jongeren 

kunnen op deze manier de Nederlandse cultuur en de culturen van de andere deelnemers leren 

kennen. Op deze manier hopen wij vooroordelen tegen te gaan en begrip en tolerantie te vergroten. 

Zo organiseren wij uitstapjes naar typische Nederlandse plekken (bijvoorbeeld het Anne Frank Huis) 

en zorgen we voor contact tussen de vrijwilligers en de plaatselijke bevolking.  

Projecten in 2015 

In 2015 zijn er zes Nederlandse projecten georganiseerd op verschillende locaties in Nederland. 

Tijdens al deze projecten hebben 58 buitenlandse vrijwilligers zich twee weken lang ingezet voor 

verschillende Nederlandse maatschappelijke organisaties. Ieder project stond onder begeleiding van 

twee of meer Nederlandse projectbegeleiders. De gegevens per project staan vermeld in tabel 2. 

Tabel 2: Overzicht van de Nederlandse projecten 2015 

 

De deelnemers aan de Nederlandse projecten kwamen uit alle hoeken van de hele wereld. 

Onderstaande afbeelding geeft de landen weer waaruit de deelnemers afkomstig waren.  

 
Afbeelding 2: Overzicht van de landen waar de deelnemers in 2015 vandaan kwamen 

Projectlocatie 

 

 Partnerorganisatie  Type project  Aantal deelnemers 

       

1. Hoogvliet  Siloam  Sociaal  7 

2. Oudemolen  Staatsbosbeheer  Natuur  9 

3. Nijmegen  Natuurmonumenten  Natuur  13 

4. Haarzuilens  Emmaus Nederland  Sociaal  7 

5. Twijzel   Staatsbosbeheer  Natuur  15 

6. Ouwerkerk  Stichting Buitenveld  Natuur  7 
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Evaluaties van Nederlandse Projecten 

SIW hecht veel waarde aan een goed en leerzaam verloop van de Nederlandse projecten en daarom 

wordt elk project geëvalueerd. Alle projectdeelnemers worden aan het eind van het project verzocht 

om het evaluatieformulier van SIW in te vullen. Op een schaal van 1 (slecht) tot en met 5 (uitstekend) 

geven deelnemers hun ervaringen een score. Voor SIW zijn drie indicatoren belangrijk: de nuttigheid 

van het werk, de mate van intercultureel begrip en de algemene deelnemerswaardering van het 

project. Ook dit jaar behaalde SIW op alle drie onderwerpen een goede score. Zo gaven de 

deelnemers van de Nederlandse projecten in 2015 het project als geheel het cijfer 4,3. Uit de 

beoordelingen blijkt tevens dat deze buitenlandse vrijwilligers door de projectdeelname andere 

culturen beter hebben leren kennen (een score van 4,5). Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 

score in 2014 (een 4,2). De beoordeling op nuttigheid van het werk komt in 2015 op hetzelfde uit als 

in 2014 (een 3,7).  

 
Grafiek 3: Beoordeling van de Nederlandse projecten door buitenlandse vrijwilligers 

 

Maar niet alles is in cijfertjes uit te drukken. Daarom hieronder een aantal citaten van deelnemers uit 

de evaluatieformulieren. 

 

“I wanted to thank you all for hosting us and make us feel comfortable and confident.”  
(groepsproject Stichting Emmaus in Haarzuilens, augustus 2015) 

 

 

“Please organize this again. The people were so nice.”  

(groepsproject woonzorgcentrum Siloam in Hoogvliet, juli 2015) 

 

 

“I’m very happy to meet people from other countries. It’s been a great experience.”  

(groepsproject Staatsbosbeheer in Twijzel, augustus 2015) 

 

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 2015 de doelstellingen van SIW gerealiseerd door de inzet van vele 

betrokken medewerkers. Tot de zomer van 2015 hadden we hiervoor drie betaalde medewerkers die 

zich met hart en ziel voor de organisatie hebben ingezet. Na de zomer volgde een koerswijziging 

waarbij SIW ervoor koos zich volledig op de inzet van vrijwilligers te baseren. Dit leidde tot de 

instroom van vele nieuwe enthousiaste vrijwilligers die vaak zelf ook op project zijn geweest. Om de 

ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers te bevorderen zijn een aantal activiteiten 

georganiseerd.  

Duurzame inzetbaarheid 

SIW is een organisatie voor en door vrijwilligers en de duurzaamheid van deze kracht willen we 

koesteren. Daarom stellen wij onze vrijwilligers in staat om interculturele ervaringen op te doen en 

zichzelf te ontplooien op het gebied van computertechnieken, gespreksvaardigheden, workshops en 

deelname in internationale netwerken. Onze vrijwilligers worden in staat gesteld hun talenten te 

ontdekken en te (gaan) geloven in hun eigen kracht.  

Trainingen en workshops  

SIW vindt het belangrijk om medewerkers te waarderen voor hun inzet. Daarom organiseert SIW 

jaarlijks een Medewerkersdag voor alle betrokken SIW-medewerkers. De Medewerkersdag is een 

mooie kans om met elkaar in gesprek te gaan over de stand van zaken en de toekomst van de 

organisatie. Samen zorgen we voor vooruitgang. Ook dit jaar was de Medewerkersdag een 

productieve en leerzame bijeenkomst waarbij alle medewerkers konden deelnemen aan korte 

workshops en trainingen. Deze trainingen worden verzorgd door de SIW-trainersgroep die ook de 

uitwisselingsspellen op de Community Dagen organiseren.  

Ook hebben SIW-medewerkers het hele jaar door de mogelijkheid om trainingen en workshops van 

partner-organisaties binnen het internationale netwerk bij te wonen. In 2015 zijn twaalf SIW –
medewerkers naar trainingen in onder andere Georgië, Estland en Duitsland geweest. Onderwerpen 

die daar besproken zijn, waren gender 

gerelateerd geweld, organisatie-

ontwikkelingen en jongerenuitwisseling. 

Daarnaast worden er ook jaarlijks 

bijeenkomsten georganiseerd binnen de 

Alliance of European Voluntary Service 

Organisations. Dit zijn de Technical 

Meeting en de General Assembly. Op deze 

bijeenkomsten licht de Alliantie de stand 

van zaken toe en informeren de 

partnerorganisaties elkaar over ieders 

projectenaanbod.  

Afbeelding 3: Groepsfoto tijdens een training in Estland na uitleg van de Nederlandse traditie Sinterklaas 

Ontwikkelingen ICT 

Inzetten van Office365 

De ICT-omgeving van SIW was verouderd en toe aan een moderniseringsslag. Daarom is afgelopen 

jaren gekeken naar alternatieven en besloten over te stappen op Office 365. Nadat in 2014 de e-

mailfunctionaliteit al in gebruik was genomen, zijn we in 2015 begonnen met het verplaatsen van 

documenten naar Office365. Hiermee wordt het voor de vrijwilliger gemakkelijker informatie te 
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verwerken, te verzamelen en integraal samen te werken. Hierdoor zorgen we dat de dienstverlening 

ook buiten kantooruren niet stopt.  

Website vernieuwen 

2015 was ook het jaar waarin SIW een nieuwe website lanceerde waardoor ons aanbod beter 

vindbaar is op de diverse zoekmachines en bezoekers nog makkelijker projecten kunnen vergelijken. 

Ons doel was een aansprekende website neer te zetten voor de nieuwe generatie vrijwilligers, die er 

zowel op een computer als op een smartphone goed uitziet. De website is geheel door vrijwilligers 

gemaakt.  

Afbeelding 4: Screenshot van de homepage van de vernieuwde website van SIW 

Ontwikkelingen trainersgroep 

De trainersgroep heeft in 2015 invulling gegeven aan de Community dagen, het 

voorbereidingsweekend van de Nederlandse projectbegeleiders en het thema ‘Go Loco, Go Local’ 
binnen de Nederlandse projecten. De focus van de trainingen lag in 2015 vooral op culturele 

verschillen. Hoe herken je en voel je deze verschillen en hoe kun je daarmee omgaan? Door middel 

van het ‘Barnga kaartspel’ is op de bijeenkomsten het ondergaan van een nieuwe cultuur met andere 

regels en gebruiken gesimuleerd. Op basis van de ervaringen van de deelnemers zijn discussies 

gevoerd en is met elkaar gedeeld hoe je met verschillen kunt omgaan. Nieuw in 2015 was de bijdrage 

van de trainersgroep op locatie van de Nederlandse Projecten. De trainersgroep ondersteunde de 

begeleiders bij de uitvoering van het thema met de vrijwilligers. Het doel was om de buitenlandse 

vrijwilligers zoveel mogelijk in contact te laten komen met de Nederlandse cultuur. Zowel de trainers 

en de begeleiders als de deelnemers waren erg enthousiast over de uitwerking.  

 

 

  



 Jaarverslag 2015 

 

- 13 - 

 

Financiën 

 

Onderstaande tabellen (tabel 3 en 4) geven inzicht in de financiële resultaten van SIW. In beide 

tabellen worden de resultaten uit het jaar 2014 met de resultaten uit het jaar 2015 vergeleken. 

 

Over het jaar 2015 valt een klein, maar positief financieel resultaat te rapporteren. Dit is mede het 

gevolg van de reorganisatie die afgelopen jaar voor wat betreft betaald personeel op kantoor heeft 

plaatsgevonden. Daarbovenop is er gedurende het jaar op bijna elke andere uitgavenpost bezuinigd 

door kritisch naar de hoogte, nut en noodzaak te kijken. Daar staat helaas tegenover dat de trend uit 

het verleden van een dalend aantal uitzendingen zich in 2015 heeft voortgezet. Nu aan het begin van 

2016 gestart is met een voltallige bezetting van onbetaalde vrijwilligers op kantoor en betere 

communicatielijnen is de verwachting dat we de dalende trend van uitzendingen kunnen stoppen en 

mogelijk kunnen ombuigen in een stijgende ten opzichte van 2015. De Nederlandse projecten (6 in 

totaal) leden in 2015 een klein verlies, in hoge mate veroorzaakt doordat eventuele subsidie bij 

lokale fondsen niet (of te laat) werd aangevraagd. Over 2016 wordt verwacht dat SIW als geheel 

wederom een positief financieel resultaat gaat behalen. 

 

Tenslotte zij opgemerkt dat in vergelijking met voorgaande jaren het “Eigen vermogen” van de 

stichting sterk gestegen is. Dit komt omdat in voorgaande jaren “voorzieningen” en “reserveringen” 
werden opgebouwd die per 31 december 2015 niet meer nodig worden geacht met uitzondering van 

het pand. De resterende gelden van deze balansposten zijn per die datum als “Eigen vermogen” in de 
boeken terecht gekomen. 
 

Tabel 3. Verlies- en Winstrekening SIW 

  2014   2015 

  Kosten Opbrengsten  Kosten  Opbrengsten 

Personeel  61.768   38.606  

Kantoor  1.390   2.881  

Pand  5.811   4.869 6.760 

ICT  6.584   6.122  

Bestuur & Beleid  1.785   236  

Financieel  3.514   274  

Medewerkersbeleid  4.211   3.135  

Publiciteit  4.666   551  

Voorbereidingen  1.065   1.135  

Overig  107 7.374   456 

       

Resultaat 

Nederlandse 

projecten 

 10.990 34.192  26.603 44.810 

Resultaat 

Uitzendingen op 

Maat 

 741 17.872  40 7.865 

Resultaat groeps- 

uitzendingen 

  30.700  1.932 20.179 

Resultaat EVS   9.507   4.839 

       

Resultaat totaal 

SIW 

  -2.987   1.525 
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Tabel 4: Balans van SIW per 31 december 2014 en 2015 

Eigen vermogen **: zie uitleg derde alinea pagina 13.  

 

  Per 31 december 2014  Per 31 december 2015 

  Debet Credit  Debet  Credit 

Vaste activa  24.051   24.051  

Inventaris  495   495  

Liquide middelen  51.514   64.161  

Debiteuren *  2.660   8.879  

Overlopende activa  1.126   -  

       

Eigen vermogen **   -   82.073 

Resultaat lopende 

boekjaar 

     1.525 

Voorzieningen   41.219   - 

Borg   840   835 

Crediteuren   9.378   - 

Overlopende 

passiva 

  2.195   - 

Inschrijfgeld 

overlopend 

  2.777   - 

Nederlandse 

projecten 

 217    - 

Tussenrekeningen  2.281    - 

EVS gelden   25.935   13.152 

       

Totalen  82.344 82.344  97.586 97.586 
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Partners in 2015 

Hieronder het overzicht van de partners van SIW. 

 

 

 
 

Alliance 

 

 
 

CCIVS 

 

 

 
 

SCI 

 

 
 

Vaccinatiecentrum  

 

 
 

JOHO 

 

 
 

Staatsbosheer 

Twijzel 

 

 
 

Emmaus Nederland 

 

 
 

Raptim Travel 

 

 
 

Wereldwijzer 

Reisforums 

 

 

Natuurmonumenten 

Zuidwest-Veluwe en 

Heumensoord 

 

   
 

Staatsbosbeheer 

Drentsche Aa 

 

 

Stichting 

Buitengebied 

Ouwerkerk 

 

 
 

OneWorld 

 

  

 

Siloam 

 

 

 

 

 

 

Namens SIW en alle medewerkers willen wij deze organisaties van harte bedanken voor hun 

samenwerking in 2015! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD383g77XKAhWGuRoKHaafACQQjRwIBw&url=http://www.leliezorggroep.nl/werkgebieden/siloam&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNF6OrujziEeZPcWdql0WuFOHvmf-A&ust=1453292808991917


 Jaarverslag 2015 

 

- 16 - 

 

Subsidiegevers en sponsors in 2015 

De volgende subsidiegevers en sponsors hebben bijgedragen aan de Nederlandse projecten in 2015.  

 

Prins Bernhard 

Cultuurfonds Drenthe 

 

 
 

Femme van der Schaaf 

 

 
 

Stichting Elise Mathilde 

 

 
 

Gemeente Aa en Hunze 

 

 

 

Rabobank Noord 

Drenthe 

 

 

 
 

 

 

Gemeente Tynaarlo 

 

 

 

Rabobank Rijk van 

Nijmegen 

 

 
 

 

Nationaal beek- en 

esdorpenlandschap 

Drentsche Aa 

 

 

 

 
 

 

K.F. Hein Fonds 

 

 

 
 

 

Provincie Drenthe 

 

 
 

Dinamo Fonds 

 

 
 

 

Gemeente Assen 

 

 
 

 

Stichting Dik Groen  

 

 
 

 

Gemeente Assen 

 

 

 

Provincie Utrecht 

Initiatievenfonds 

 

 
 

P.W. Janssen’s Friesche 
Stichting 

 

 
 

Stichting Woudsend 

 

 

 

 

Radboud Universiteit  

  

 

Namens SIW en alle vrijwilligers 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 2015 

SIW dankt de volgende mensen voor hun inzet in 2015. Zij vormden SIW.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Raad van Advies: 

Joost Hartlief 

Lindsay Mulder 

Monique Smeets 

 

Bestuur:  

Marco Jansen / Alfons Lansink 

Bas Bussink / Peter van den Berg 

Lianne Osterman / Peter 

Steerenberg 

Rob van Leeuwen 

Robin van Leijen / Arnout van 

Omme 

Tine Habbinga / Marie-Claire 

Troost 

Maarten Bruna 

 

Kantoor:  

Runa Lentz 

Marijtje Mur 

Djamila Benaouda 

Khadija Driouech 

Lisco de Koning 

Rodesia Waarlé 

Emmalie van de Venne 

Bart Broekhuizen 

Saraswatie Ramdas 

Sandra van den Berge 

Lucie van Lieshout 

Margriet van Engen 

Marloes van Fulpen 

 

Groepsvrijwilligersprojecten 

groep:  

Fija van der Staaij 

Karien Toebes 

Marie Anne Korevaar 

Trijny Kruizenga 

Bianca van Putten 

Iris Koper 

Hugo Benne 

 

 

 

Op Maat vrijwilligersprojecten 

groep: 

Huub Jacobs 

Borchert de Vries 

Janine Bakker 

Sandra de Wolff 

Jennifer Nathalie Fun 

Marjon van Oosten 

Willemijn van der Donk 

Carina Tangsgaard 

Laima de Koning 

Maria Anne Korevaar 

Marianne van Kampen 

Susie Manshande 

Thierry Monster 

Bertie Toes 

 

EVS groep 

Nelleke Ungersma 

Anne de Zeeuw 

Magali Meijers 

Nesta Marsman 

Liselotte Gijzemijter 

Jo Ernst 

Pia van Vulpen 

Elga Sikkens 

Marian Bertrums 

Nick Adriaans 

Kriste Homan 

 

Nederlandse Projecten groep: 

Marian Connotte 

Frank Elsdijk 

Anna Vroege 

Esther Kool 

Peter van den Berg 

Lisanne Dols 

Gea Winter 

Esther Smit 

Annemarie Kok 

Patrick Vlaar 

Rob van Leeuwen 

Tom de Boer 

 

 

 

 

Publiciteitsgroep: 

Marian van Weverwijk 

Jeroen Caarls  

Jolanda Koopman 

Staffan van den Hout 

Elisa Goudriaan 

Iris Faber 

Myra Huijnen 

Halde van Rijn 

Maarten Bruna 

Nicole Vossenberg 

Jani Szilagyi 

Thijs Kaars 

Michelle van de Poll 

 

Projectbegeleiders in 

Nederland:  

Trijny Kruizenga 

Lisa van der Son 

Daniel Silva 

Alex Eelderink 

Koen Oostende 

Myra Huijne 

Lotte Knapen 

Ariana Manduzai 

Jolien Wibbens 

Simone Gottardi 

Myron Kuhl 

Ellen Liefkens 

 

Trainersgroep:  

Arie van der Priem 

Karlijn van der Meer 

Klaske van der Veen 

Mieke Hinfelaar 
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SIW Internationale Vrijwilligersprojecten 

Willemstraat 7 

3511 RJ  UTRECHT 

 

Telefoon: 030-2317721 

Internet: www.siw.nl 


