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Voorwoord
Eén van de grote uitdagingen voor SIW in 2016 was een goed functionerend kantoor te hebben dat
uitsluitend draait op vrijwilligers. Hierin zijn we gelukkig geslaagd. Het kantoor is eigenlijk te
vergelijken met een trechter waar alle telefoontjes en e-mails met informatievragen worden
beantwoord. Uiteindelijk gaat slechts een klein percentage van de potentiële klanten ook
daadwerkelijk op SIW-uitzending, nadat ze door het kantoorteam en de regiospecialisten goed zijn
voorbereid. Om dit allemaal te bereiken, is een staf van twaalf gedreven mensen aan het werk die
afwisselend de bezetting vormden van het kantoor: chapeau! Deze toegewijde inspanning is niet
onopgemerkt gebleven. Op de scoringslijst van de Transparantie-Index, uitgegeven door Volunteer
Correct, is SIW in juni 2016 op positie 7 terecht gekomen van de 64 organisaties. SIW scoorde zelfs
op zichtbaarheid en responsiviteit een volle 100%!1
Het bestuur heeft zich in 2016 voornamelijk bezig gehouden met beleidsvragen als
professionalisering, unique selling points en niches waarmee we nieuwe vrijwilligers kunnen
aanboren. Naast onze drive om de output te verbeteren en het rendement te verhogen, is veel tijd
besteed aan de vormgeving van het beleid omtrent projecten met kwetsbare kinderen. Dit heeft
geresulteerd in het feit dat, ondanks dat deze projecten zeer gewild zijn, SIW het niet meer zal
ondersteunen. Wij conformeren ons aan de richtlijnen van Better Care. Op korte termijn zullen we
hier ook meer over vertellen op onze website. Ook heeft het bestuur stappen ondernomen in het
medewerkersbeleid en een voorstel gedaan die op de jaarlijkse medewerkersdag (12 december
2016) zijn besproken. Het doel van dit voorstel is bezoeken en deelname van SIW-medewerkers aan
trainingen, internationale projecten en congressen te stimuleren en eventuele extra uitgaven van de
SIW-medewerkers in beperkte mate te compenseren.
De groep ‘Uitzendingen’ heeft veel tijd geïnvesteerd in onze klanten. Na lange tijd is er een kentering
gekomen in de neergaande lijn. Dit jaar werden er 171(+42 t.o.v. 2015)* vrijwilligers uitgezonden;
een resultaat dat er mag zijn. Zo gingen meer vrijwilligers mee via een groepsproject (117, +42 t.o.v.
2015) en via een EVS-project (37, +15 t.o.v. 2015). Aan de andere kant gingen er minder mensen mee
via een Op Maat-project (17, -15 t.o.v. 2015). Daarnaast is het opnieuw gelukt om een grote
internationale groepsuitzending te organiseren, dit maal naar Japan! Zeventien leerlingen van het
Wolfert College gingen hierbij mee. Het was een enorme klus, maar met een mooi resultaat. De
doelgroep, die we nu het meest bereiken, bestaat grotendeels uit de leeftijd van 18 t/m 25 jaar. In
2017 gaat een student onderzoeken of we de doelgroep 30 jaar en ouder ook meer kunnen bereiken.
De Nederlandse projectgroep organiseerde wederom zes prachtige Nederlandse projecten waar 75
internationale vrijwilligers aan mee hebben gedaan en waar met het thema ‘Crossing Your Borders’
op de vluchtelingen- en migratieproblematiek werd ingespeeld. Na jarenlange inspanningen van de
Coördinator Nederlandse projecten, Rob van Leeuwen, gaf hij in november 2016 het stokje over aan
Bob Tempelaar. Rob blijft wel als trainer verbonden aan SIW.
Ook heeft SIW een eigen trainersgroep. We zijn trots hierop, omdat dit een autonoom gevoel als
organisatie geeft. We kunnen hierdoor tailor made de projectbegeleiders onderrichten en
klaarstomen voor hun job in de begeleiding van de Nederlandse projecten, maar ook de uit te zenden
vrijwilligers tools meegeven tijdens hun verblijf in het buitenland. Ook zal SIW komend jaar een
cursus klantenbinding aanbieden die breed ingezet zal worden binnen de SIW-organisatie.

1

Transparatie Index van Volunteer Correct, http://volunteercorrect.org/nl/volunteer-correct-transparantieindex/ * uitzendingen zijn gebaseerd op gedane betalingen.
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Helaas is de PR-groep een ondergeschoven kind gebleken in 2016. Ondanks een aantal keren
vacatures uitgezet te hebben, is er geen nieuwe PR-coördinator gevonden. Hoe anders is het gesteld
met de ICT-groep. Naast de mooie SIW-website en het onderhoud is er nu ook een klantvolgsysteem
ontwikkeld voor de Op Maat-groep en het kantoorteam. Dit zal leiden tot meer effectiviteit in het
vasthouden en uitzenden van onze potentiële vrijwilligers.
Utrecht, 11 januari 2016
Het bestuur van SIW,
Peter Steerenberg, Arnout van Omme, Alfons Lansink, Peter van den Berg, Robbert Werker en Bob
Tempelman
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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, COA Unit Noord 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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Aantal vrijwilligers uitgezonden en ontvangen door SIW
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Grafiek 1: Meerjarentrend in uitzendingen en ontvangst
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Behaalde resultaten in 2016
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 2016 heeft SIW vrijwilligers uitgezonden naar projecten binnen Europa, Azië, Afrika en het MiddenOosten. In de onderstaande grafiek ziet u een overzicht van de aantallen en bestemmingen van de
uitzendingen in 2015 en 2016.
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Grafiek 2: GvW- en OM-uitzendingen per SIW-bestemming in 2015 en 2016

Groepsprojecten
De deelname aan de groepsprojecten in 2016 is toegenomen ten opzichte van 2015. We constateren
een stijging van 37,5 procent. Een positief resultaat, gezien we in 2015 nog een daling constateerden
van 36 procent ten opzichte van 2014. Als we de bestemmingen nader onder de loep nemen, dan zien
we de sterkste stijging in de GvW-projecten in Europa. In 2015 zonden we 71 vrijwilligers uit binnen
Europa, in 2016 waren dit er 100. Ook de GvW-projecten in Afrika en het Midden-Oosten laten een
(weliswaar lichte) stijging zien ten opzichte van 2015. Verder zijn de GvW-projecten in Latijns-Amerika
gedaald van 3 deelnemers in 2015 naar 2 deelnemers in 2016. Daar staat tegenover dat SIW in 2016
voor het eerst een vrijwilliger heeft uitgezonden op groepsproject in Noord-Amerika.
In 2016 hebben we één groepsuitzending gerealiseerd. We willen dit in de toekomst gaan uitbreiden
en zetten daarvoor een student in 2017 in om onderzoek te doen hoe we deze doelgroep het beste
kunnen bereiken.
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Op Maat projecten
In 2016 is de Op Maat-groep (OM-groep) flink uitgebreid met nieuwe regiospecialisten. Er wordt hard
gewerkt om Op Maat verder te professionaliseren. Met nieuwe inzet, frisse ideeën en het uitwisselen
van onderlinge ervaringen hoopt de OM-groep de klant beter te kunnen helpen. Echter, het effect
hiervan moet zich nog laten zien. Voor 2016 constateert de OM-groep over de hele linie een daling van
bijna 50 procent. Twee vrijwilligers gingen naar Afrika, vier vrijwilligers vertrokken op project naar
Latijns-Amerika en elf vrijwilligers naar Azië. Dit laatste cijfer is zeker noemenswaardig, omdat dit juist
een stijging toont ten opzichte van 2015. Een positieve noot voor Op Maat!
Voor 2017 is de ambitie een hogere deelname aan Op Maat-projecten te realiseren. Het feit blijft dat
de werkprocedure achter de Op Maat-projecten arbeidsintensief is. In 2017 moet de ingebruikname
van het klantvolgsysteem (meer informatie hierover op pagina 13) hier verandering en transparantie
in brengen. Ook zal de hernieuwde inzet op PR en communicatie binnen SIW een impuls zijn voor Op
Maat. De verwachting is dat de klant efficiënter geholpen kan worden.
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.
2016 was voor de EVS-groep een positief jaar. Eén van de hoogtepunten was de grote mate van
belangstelling voor EVS. In totaal zijn er twaalf EVS-ers via SIW in 2016 begonnen met hun project in
Slowakije, Slovenië, Italië, Oostenrijk, Malta, Spanje, België, Letland en Roemenië. De EVS-er in
Spanje kreeg zelfs een vermelding in een Spaanse krant met haar project over educatie op het gebied
van natuurbescherming. Andere EVS-ers waren al in 2015 begonnen aan het project, maar waren in
2016 nog bezig. Hierbij gaat het om vijf vrijwilligers in de volgende landen: Spanje, Polen, Slovenië en
Noorwegen. In totaal zijn er 24 subsidieaanvragen in 2016 goedgekeurd. Acht aanvragen zijn nog
onder voorbehoud. Dit gaat om projecten met de deadline oktober. Van deze projecten heeft SIW
nog geen uitslag ontvangen.
Voor 2017 is één van de wensen de uitzendingen te verhogen en de EVS-medewerkers verder te
professionaliseren, de processen nog efficiënter te maken om hiermee de klant nog beter van dienst
te kunnen zijn.
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 werd van oktober 2015 tot september 2016
een project georganiseerd op leer- en zorgboerderij Hamster Mieden onder de naam ‘Care Farming:
Connect and Create Effect’. Twee internationale vrijwilligers hielden zich bezig met de dagelijkse gang
van zaken op de organische zorgboerderij. Zo hebben de vrijwilligers de dieren verzorgd, kampen
begeleid en de groentetuin onderhouden en verzorgd. In het oktober 2016 is het vervolg op dit EVSproject gestart met twee nieuwe internationale vrijwilligers die zich op de zorgboerderij gaan richten
op de opzet van een voedselbos.
Op de valreep naar 2016 hebben we twee projectmanagers aangenomen, die EVS-projecten in
Nederland verder gaan uitbouwen.
Schoolprojecten
In 2016 hebben we een projectmanager aangenomen die zich bezig houdt met het oprichten van
schoolprojecten. De eerste contacten met scholen zijn inmiddels gelegd. We willen een duurzame
relatie aangaan met scholen uit het voortgezet onderwijs en beroepsgericht onderwijs door in nauwe
samenwerking met de scholen en partnerorganisaties projecten op te bouwen, die in het verlengde
liggen van het curriculum van de school. De leerlingen bedenken het project en de gehele
voorbereiding daaromheen, waarna SIW samen met de partnerorganisatie bekijkt in hoeverre de
wensen gerealiseerd kunnen worden. In 2017 willen we met een aantal scholen een pilot gaan starten.
-8-
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Evaluaties van uitgezonden vrijwilligers
Bij deze een aantal citaten uit de ingevulde evaluatieformulieren van uitgezonden vrijwilligers.
“Het was een geweldige tijd die ik niet snel zal vergeten. Ik heb leuke mensen ontmoet en heel veel
van het land gezien.”
(Groepsproject IJsland)
“Mijn blik is verbreed en mijn grenzen verlegd. Ik ben blij dat SIW dit voor de Nederlandse jongeren
mogelijk maakt en dit avontuur smaakt naar meer!”
(Groepsproject Servië)
““Ik heb veel geleerd en zulke leuke mensen van over de hele wereld ontmoet!”
(Groepsproject Italië)
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 ook oud-vrijwilligers uitgenodigd
die al eerder via SIW op uitzending zijn geweest.
De dag bestaat globaal uit twee onderdelen. Het
eerste onderdeel is een voorbereiding voor
mensen die al gekozen hebben voor een project.
Dit kan een Groepsproject, Op Maat-project of
een EVS-project zijn.
Afbeelding 1: Uitwisselen van ervaringen

Deze voorbereiding wordt op een speelse wijze georganiseerd door de SIW-Trainersgroep via
kennismakingsspellen en cultuurspellen. Ook wordt er aandacht gegeven aan de medische implicaties
van uitzendingen zoals vaccinaties en seksuele voorlichting. Het tweede onderdeel is een
informatiemiddag. Dit is een kennismaking met SIW als organisatie en met onze doelen. Ook kunnen
de aspirant-deelnemers in gesprek met de SIW-regiospecialisten.
In 2016 is de SIW Community Day zeven maal georganiseerd. Dit doet SIW geheel op eigen kracht en
met de inzet van onze eigen vrijwilligers. De feedback van deelnemers was ook in 2016 weer positief.
Deelnemers vonden het fijn om de persoonlijke ervaringsverhalen te horen van oud-deelnemers en
vonden de organisatie van de dag informatie en enthousiast.

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.
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Projecten in 2016
In 2016 zijn er zes Nederlandse projecten georganiseerd op verschillende locaties in Nederland. Tijdens
al deze projecten hebben 75 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 1.
Projectlocatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emmen
Hoogvliet
Oudemolen
Twijzel
Haarzuilens
Ermelo

Partnerorganisatie

Type project

COA Unit Noord
Siloam
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer
Emmaus
KNHS

Sociaal
Sociaal
Natuur
Natuur
Sociaal
Manueel

Aantal deelnemers

Tabel 1: Overzicht van de Nederlandse projecten 2016

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 2016 vandaan kwamen

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 2016 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 4,3). Dit is een lichte daling ten opzichte van de score in 2015 (een 4,5).
De beoordeling op nuttigheid van het werk komt in 2016 iets hoger uit dan in 2015 (een 4,0 tegenover
een 3,7).
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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’ve really enjoyed these two weeks more than I had expected, because it was really nice work.”
(groepsproject AZC Emmen, juli 2016)
“The leaders did a lot for us, they were really nice!”
(groepsproject Stichting Emmaus Haarzuilens, augustus 2016)
“I learnt so much more about nature, e.g. how much work is important for protecting biodiversity.”
(groepsproject Staatsbosbeheer in Twijzel, augustus 2016)

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
Het jaar 2016 was een bijzonder jaar voor SIW. Het was het eerste jaar dat we volledig met onbetaalde
vrijwilligers hebben gewerkt. Vaak waren deze vrijwilligers ook zelf op project met SIW geweest en
kenden daardoor de organisatie goed vanuit het perspectief van de klant. De enthousiaste nieuwe
vrijwilligers zijn een aanwinst voor SIW en hebben bijgedragen aan waar SIW nu staat. Om de
ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers te bevorderen zijn een aantal activiteiten
georganiseerd.
Duurzame inzetbaarheid
Nu het kantoor uitsluitend bemand wordt door onbetaalde krachten willen we ook duurzaamheid van
deze bezetting verder bestendigen. 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. Voor
verschillende medewerkers zijn de ervaringen, opgedaan op het SIW-kantoor, een opmaat richting een
betaalde baan en daardoor wordt het kantoor ook door het Servicepunt Werkgevers (Utrecht-Midden)
gezien als een werkervaringsplaats. Door de nieuwe opzet van het kantoor zijn meer medewerkers
nodig om het kantoor permanent te bemannen. In het afgelopen jaar werd een begin gemaakt met
verdere professionalisering van de organisatie en in het bijzonder van het kantoor.
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. Zo is er onder
andere gesproken over het thema
klantenbinding. De Trainersgroep
heeft een intake gehouden onder alle
SIW-medewerkers over
klantenbinding. De Trainersgroep
heeft een Customer Journey
vormgegeven volgens het pad wat
ook een vrijwilliger bij SIW doorloopt.
Alle SIW-medewerkers konden langs
veertien inspirerende stations met
korte opdrachten om stil te staan bij
klantenbinding.
Afbeelding 3: Medewerkersdag SIW op 12 december 2016

Ook hebben SIW-medewerkers het hele jaar door de mogelijkheid om trainingen en workshops van
partnerorganisaties binnen het internationale netwerk bij te wonen. In 2016 zijn vier SIWmedewerkers naar trainingen in onder andere Georgië, Litouwen, Griekenland en Hongarije geweest.
Onderwerpen die daar besproken zijn, waren mensenrechten, trainersvaardigheden, gender
gerelateerde thema’s en jongerenuitwisseling. Daarnaast worden er ook jaarlijks bijeenkomsten
georganiseerd binnen de Alliance of European Voluntary Service Organisations. Dit zijn de Technical
Meeting (TM) en de General Assembly (GA). Op deze bijeenkomsten licht de Alliantie de stand van
zaken toe en informeren de partnerorganisaties elkaar over ieders projectenaanbod. Ook SIW is hierbij
in 2016 aanwezig geweest. Zo gingen drie SIW-ers naar Tallinn (Estland) voor de TM en twee SIW- 12 -
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medewerkers naar de GA en de General Conference (GC) met als thema “Open Space for migration”
in Servië.
Ontwikkelingen ICT
De ICT-groep is in 2016 nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van een klantvolgsysteem voor
de Op Maat-groep. Ook is gewerkt aan een snellere website waarmee we meer bezoekers hopen aan
te trekken. Inmiddels kunnen we concluderen dat dit gelukt is. De website bereikt 8 procent meer
bezoekers dan eerder die ook meer pagina’s bekijken en langer op de website blijven. Verder heeft de
ICT-groep gewerkt aan het overzetten van documenten naar Sharepoint zodat de SIW-vrijwilligers
altijd en overal de beschikking hebben over relevante documenten. Voor 2017 ligt de focus op het
opzetten en uitbreiden van evaluatieformulieren voor alle SIW-producten alsmede het verder
integreren van de website met het kantoor van SIW.
Ontwikkelingen trainersgroep
De Trainersgroep is in 2016 betrokken geweest bij de Medewerkersdag, de Community dagen en het
voorbereidingsweekend van de Nederlandse projectbegeleiders voor de zes Nederlandse projecten.
Zoals eerder aangegeven heeft de Trainersgroep op de Medewerkersdag de Customer Journey
gevisualiseerd. De input uit deze dag wordt gebruikt om de trainingen ‘klantenbinding’ in 2017 verder
vorm te geven. Tijdens de Community dagen organiseert de Trainersgroep voorbereidingstrainingen
voor aspirant (of uit te zenden) vrijwilligers. Binnen de Nederlandse Projecten heeft de trainersgroep
het inhoudelijke thema ‘Cross your Borders’ verder vormgegeven. Het thema was gekoppeld aan de
Internationale Raising Peace Campaign van CCIVS. De focus van de trainingen lag in 2016 vooral op
aandacht vragen voor grenzeloze rechten: mensenrechten. Daarnaast nodigde het deelnemers uit om
over hun grenzen te stappen (letterlijk en figuurlijk) en mee te denken over de universele rechten van
de mens.
In 2017 wil de Trainersgroep een verdere professionaliseringsslag binnen SIW ondersteunen en
daarmee meer vrijwilligers aantrekken en aan ons binden. De Trainersgroep wil dit bereiken door
middel van het organiseren van klantenbindingtrainingen voor SIW-medewerkers en ondersteuning
aan te bieden bij de implementatie van het klantvolgsysteem. Daarnaast richt de Trainersgroep zich
op de voorbereidingstrainingen op de Community dagen, de NPG-begeleiderstrainingen, de
Medewerkersdag en het bijdragen aan internationale trainingen binnen het Alliancenetwerk.

Ontwikkelingen PR-groep
De PR-groep heeft even stil gelegen binnen SIW, maar voor 2017 wordt er nieuw leven in geblazen.
Er valt hier namelijk nog veel terrein te winnen voor SIW. Zo wordt er een marktonderzoek verricht
om te kijken hoe SIW zich het beste kan positioneren en wat aanspreekt bij diverse doelgroepen. Ook
zijn de eerste stappen weer gezet om actief te worden op social media. We richten ons met name op
Facebook omdat we hier een actieve groep volgers hebben, maar ook Instagram zal binnenkort
volgen.

- 13 -
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Financiën
Onderstaande tabellen (tabel 2 en 3) geven inzicht in de financiële resultaten van SIW. In beide tabellen
worden de resultaten uit het jaar 2015 met de resultaten uit het jaar 2016 vergeleken.
Tabel 2: Balans van SIW per 31 december 2015 en 2016

Per 31 december 2015
Debet
Credit
24.051
495
64.161
8.879
-

Per 31 december 2016
Debet
Credit
24.051
495
93.970
4.050
-

Eigen vermogen
**&***
Resultaat lopende
boekjaar****
Voorzieningen
(algemeen)
Voorzieningen
medewerkersbeleid
2017*****
Borg
Crediteuren
Overlopende passiva

81.853

82.598

1.745

2.477

-

-

-

26.030

835
-

-

EVS gelden

13.152

11.461

Vaste activa
Inventaris
Liquide middelen
Debiteuren *
Overlopende activa

Totalen

97.586

97.586

122.566

122.566

*Totaal nog te ontvangen subsidie NPG 2016
**In het verleden zijn diverse voorzieningen aangelegd die anno 2015 niet meer van toepassing zijn; deze gelden vallen per
31 december 2015 toe aan het eigen vermogen.
***Bij bepaling van het eigen vermogen per 31 december 2015 is abusievelijk de subsidie van provincie Drenthe als ‘nog te
ontvangen’ opgevoerd. Dit bedrag was reeds in augustus 2015 ontvangen. Het beginsaldo van de LR 77,35 lag Euro 0,12 lager
dan in de beginbalans opgenomen.
****De opbrengst 2016 wordt deels gereserveerd voor de extra uitgaven ten behoeve van het medewerkersbeleid 2017.
*****De borg die gevraagd werd aan de medewerker met betrekking tot kantoorsleutels is per 31 augustus 2016 afgeschaft;
het saldo is toegevoegd aan het resultaat over 2016.

De balans van SIW over 2016 laat een gezond beeld én gezonde groei zien; (kortlopende) schulden zijn
er niet en de post nog te ontvangen bedragen (met name subsidies t.b.v. Nederlandse projecten) is
zeer beperkt. Derhalve is bijna het volledige vermogen direct en vrij beschikbaar voor initiatieven op
het gebied van onder andere marketing en medewerkerbeleid.
Het pand, waar SIW kantoor houdt, is in eigendom van de stichting. Niettemin dient hierbij bedacht te
worden dat het pand niet vrijelijk door het Bestuur verkocht kan worden op de ‘Onroerend goed’markt. Bij verkoop dient het pand wederom ter beschikking te worden gesteld aan een ‘Goed doel’.
De economische waarde van het pand, zoals dat op de balans is bepaald, houdt dan ook geen verband
met de reguliere marktwaarde / WOZ-waarde.
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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. Formeel hoort een stichting een beperkt “Eigen vermogen” aan te houden.
Reden voor het bestuur om de beschikbare gelden in te zetten in de komende jaren in een intensief
medewerkersbeleid – met als doel om enerzijds de onbezoldigde medewerkers ‘iets’ terug te geven in
de vorm van trainingen en anderzijds om met gekwalificeerde medewerkers nog beter de vragen van
onze ‘klanten’ te beantwoorden.
Tabel 3: Verlies- en Winstrekening SIW

2015
Personeel
Kantoor
Pand
ICT
Bestuur &
Beleid
Bankkosten
Medewerkers
beleid
Publiciteit
Voorbereiding
en
Overig
Resultaat Jeu /
Alliance
Resultaat NL
projecten
Resultaat
Uitzendingen
op Maat
Resultaat
groepsuitzendingen
Resultaat EVS

Kosten Opbrengst
38.606
2.881
4.869
6.760
6.122
236

Kosten
3.400
19.710
5.960
1.600

2016

Opbrengst

6.720

Kosten
5.023
4.659
5.831
642

2017
Opbrengst

-

Kosten
3.400
13.090
2.060
7.300

Opbrengst
6.600
-

274
3.135

300
17.000

211
12.622

300
18.230

-

551
1.135

8.000
3.600

2.331
-

12.000
1.500

-

6.579

-

-

-2.120,11

-

-

35.000

14.372

25.000

33.050

456

26.603

44.810

40

7.865

6.000

6.877

-

9.600

1.932

20.179

24.000

28.210

-

32.960

4.839

13.000

5.074

-

7.000

58.992

82.880

89.210

83.383

Resultaat
totaal SIW

Begroting 2016

84.908

1.525

25.000

84.570

84.720

150

31.320

27.672

In 2016 is het financieel resultaat van SIW aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2015 – de opgaande
lijn die in 2015 was ingezet is in 2016 alleen maar versterkt. Het jaar 2016 sluiten we af met een positief
saldo van Euro 27.817,-. Dit positieve resultaat is uiteraard vooral een direct gevolg van het feit dat
SIW in de loop van 2015 volledig is overgegaan op vrijwillige / onbezoldigde medewerkers – de andere
kant van die medaille is dat SIW in 2016 aanzienlijke kosten heeft gespendeerd t.b.v. haar
medewerkers om onder meer cursussen te volgen (in binnen en buitenland). Ook in 2017 zal op de
post ‘Medewerkersbeleid’ geïnvesteerd worden: van het resultaat van 2016 wordt € 26.030,gereserveerd voor uitgaven in dit kader gedurende 2017.
- 15 -
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Verder is in voorgaande paragrafen reeds aangegeven dat in 2016 het aantal uitgezonden vrijwilligers
voor het eerst sinds jaren weer in de lift zit, resulterend in betere resultaten voor bijna alle SIWprogramma’s: ‘Groepsvrijwilligers’, ‘EVS-projecten Nederland’, ‘EVS-projecten Buitenland’ en
‘Nederlandse projecten’.
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Partners in 2016
Hieronder het overzicht van de partners van SIW.

Alliance

CCIVS

SCI

Vaccinatiecentrum

Staatsbosheer
Twijzel

Emmaus
Nederland

Raptim Travel

Wereldwijzer
Reisforums

JOHO

KNHS

Staatsbosbeheer
Drentsche Aa

Vrijwilligerscentrale
Utrecht

OneWorld

Stichting de
Vrolijkheid

Siloam

COA Unit Noord

Wolfert College

Hamster Mieden
zorgboerderij

Namens SIW en alle medewerkers willen wij deze organisaties van harte bedanken voor hun samenwerking
in 2016!
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Subsidiegevers en sponsors in 2016
De volgende subsidiegevers en sponsors hebben bijgedragen aan de Nederlandse projecten in 2016.

Prins Bernhard
Cultuurfonds Drenthe

Femme van der Schaaf

Rabobank Noord
Drenthe

Gemeente Tynaarlo

K.F. Hein Fonds

Provincie Drenthe

Stichting Elise Mathilde

Raising Peace
campagne (CCIVS)

Gemeente Aa en Hunze

Nationaal beek- en
esdorpenlandschap
Drentsche Aa

Gemeente Assen
Provincie Utrecht
Initiatievenfonds

Haella

Van den Santheuvel
Sobbe

Radboud Universiteit

Gemeente Assen

P.W. Janssen’s Friesche
Stichting

Dinamo Fonds

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 2016
SIW dankt de volgende mensen voor hun inzet in 2016. Zij vormden SIW.
*medewerkers die in 2016 zijn weggegaan

Raad van Advies:
Joost Hartlief
Wilmar Schuitenmaker
Bestuur:
Peter Steerenberg
Arnout van Omme
Peter van den Berg
Rob van Leeuwen*
/ Bob Tempelman
Robbert Werker
Kantoor:
Khadija Driouech
Lisco de Koning
Iris Schippers
Sandra van den Berge
Rob Eleveld
Emmalie van de Venne
Margriet van Engen
Marloes van Fulpen
Christine Neuteboom
Marjolijn Krul
Han Stehouwer
Marjolein Beishuizen
Annelies Swigchem
Rodesia Waarlé *
Djamila Benaouda*
Bart Broekhuizen*
Saraswatie Ramdas*
Lucie van Lieshout*
Raven Benali*
Verena Meijer*
Bertie Toes*
Groepsvrijwilligersprojecten
groep:
Trijny Kruizenga *
René Witjens
Germaine Rog
Angelie Galadin
Frederique van der Lande
Sjaquelina Geutjes
Sarah Maguinness
Dayenne Dijkland
Germaine Rog
Fija van der Staaij*
Karien Toebes*
Marie Anne Korevaar*
Bianca van Putten*
Iris Koper*
Hugo Benne*

Op Maat vrijwilligersprojecten
groep:
Willemijn van der Donk*
Ellie Dijkstra
Sandra de Wolff
Sandra van den Berge
Hidde Overvest
Marike Hermens
Marc ter Brugge
Ineke Kalkman
Tessa Nobbe
Bella de Lange
Jor van der Mijl
Borchert de Vries
Lieme Sloot
Angie Luna Pinzon
Maaike Hootsen
Carina Tangsgaard
Marie Anne Korevaar
Ellen de Jong
Janine Bakker*
Jennifer Nathalie Fun*
Marjon van Oosten*
Carina Tangsaard*
Laima de Koning*
Marianne van Kampen*
Susie Manshande*
Thierry Monster*
Bertie Toes*
Martine Boetje*
Maaike Hootsen*
EVS groep
Nesta Marsman
Jo Ernst
Anne de Zeeuw*
Magali Meijers
Liselotte Gijzemijter
Paul Kwakman*/
Laura de Smeth
Elga Sikkens*
Marian Bertrums*
Nick Adriaans
Kriste Homan*
Sietske Hoekstra
Ilse Hofman
Gracinda Telkamp*
Amarins Brandeburgh
Pia van Vulpen*
- 19 Rikke Gammelgaard

Schoolprojecten:
Esther Ticheler
Externe betrekkingen:
Trijny Kruizenga
Nederlandse Projecten
groep:
Rob van Leeuwen
Bob Tempelman
Anna Vroege
Esther Kool
Marjolein Bieshuizen
Peter van den Berg
Gea Winter
Esther Smit
Annemarie Kok
Patrick Vlaar
Publiciteitsgroep / ICT:
Robbert Werker
Maarten Bruna
Martijn Haasnoot
Amy Cheung
Joke van Veen
Esther Kool
Michelle van de Poll*
Thijs Kaars
Marian van Weverwijk*
Projectbegeleiders in
Nederland:
Nina van Asselt
Eva Schipper
Sjaquelina Geutjes
Andries Bosma
Maite Punter
Wouter Druncks
Janine Welters
Patrick Vlaar
Marjolein Beishuizen
Ilse Hofman
Berber Cordes
Mieke Hinfelaar
Trainersgroep:
Mieke Hinfelaar
Karlijn van der Meer
Klaske van der Veen
Rob van Leeuwen
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SIW Internationale Vrijwilligersprojecten
Willemstraat 7
3511 RJ UTRECHT

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

- 20 -

