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SIW
Internationale Vrijwilligersprojecten

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 en in het buitenland op projecten georganiseerd door
de partners uit ons netwerk.
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1 Voorwoord
Wat was 2020 een bijzonder jaar … We begonnen vol goede moed
met drie afgesproken prioriteiten en een enthousiaste groep
medewerkers. De eerste voortekenen zagen er goed uit: de
voorbereidingen voor onze eigen projecten waren op stoom, de
infodagen werden goed bezocht, er was veel belangstelling om aan
een uitzending mee te doen en er waren hoge verwachtingen voor
scholenprojecten.

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten is een veelzijdige
Nederlandse
uitwisselingsorganisatie zonder winstoogmerk
en met ANBI status. Al meer dan
65 jaar ontvangt SIW buitenlandse
vrijwilligers op diverse projecten in
Nederland en zendt Nederlandse
vrijwilligers uit naar projecten van
onze partnerorganisaties over de
hele wereld.

Maar wat liep het jaar
anders. Halverwege maart
ging Nederland op slot en
hebben we vrijwilligers uit SIW werd opgericht in de nasleep
van de Watersnoodramp van 1953
de
hele
wereld
door drie studenten die vanuit een
teruggehaald. Als bestuur zolderkamer jongeren uitzonden
hebben we op tijd extra naar projecten in binnen- en
maatregelen genomen om buitenland. Bij de oprichting
de gevolgen van de corona werden de volgende algemene
crisis te overleven. De rest statutaire doelen vastgesteld: het
van het jaar bewogen we mee met wat wel of niet mocht van de bevorderen van internationale
contacten, het stimuleren van
overheid. En dat was ingewikkeld, voor ons, voor onze partners en maatschappelijk, cultureel en
voor de vrijwilligers. Tenslotte kleurde zo ongeveer de hele wereld sociaal werk en de vorming van
oranje en ging ook ons kantoor dicht. Maar dankzij de (jonge) mensen. Deze doelen
onvermoeibare inzet van alle medewerkers is SIW het jaar goed vormen nog altijd de kern van de
doorgekomen. Er zijn zelfs nieuwe manieren van werken ontstaan, activiteiten van SIW, maar we
zoals infodagen via Instagram livestreams waar gemakkelijker vullen dit tegenwoordig wel in op
eigentijdse wijze.
mensen uit het hele land aan mee konden doen, virtuele
bijeenkomsten van het bestuur en met medewerkers, en aandacht In lijn met deze doelen worden de
voor internationale studenten in Nederland om aan Nederlandse activiteiten van SIW bijna geheel
projecten mee te doen. Sommige innovaties zullen vast blijven. uitgevoerd door enthousiaste en
Medewerkers konden aan online internationale bijeenkomsten betrokken vrijwilligers.
meedoen, maar het was wel moeilijker alle medewerkers
gemotiveerd te houden. Ook hebben we de tijd gebruikt om beter onze doelgroep te definiëren en
vernieuwingsplannen vorm te geven. Alles bij elkaar was het voor ons als bestuur een intensief jaar.
Het was bijzonder dat we in zo’n jaar van versplintering, radicalisering, angst en eenzaamheid toch
mensen met hele verschillende achtergronden samen konden brengen, ondanks dat we niet konden
reizen. En nu maar hopen dat er met de vaccins in de loop van het jaar wel weer gereisd kan worden
en dat we in 2021 voor veel vrijwilligers een droom waar kunnen maken! Want daar doen we het voor.
Het bestuur van SIW
Coen Wilms (voorzitter)
Piet van Ommeren (secretaris)
Peter Lutz (penningmeester)
Eric Visch (coördinator Marketing & Communicatie)
Eva de Witte van Wijngaarden (coördinator European Solidarity Corps uitzendingen)
Harriët van Heusden (coördinator uitzendingen)
Siewan Kleve (jongeren bestuurslid)
Tjada Latupeirissa (coördinator Nederlandse projecten)
- -
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2 In het kort
Net als in 2019 waren er voor 2020 drie prioriteiten afgesproken:
1. Het behalen van 225 uitzendingen en 75 ontvangsten,
2. Het verder stabiliseren van de organisatie,
3. Het verder verduurzamen van SIW.
Het jaar liep echter anders. Met de corona pandemie kleurde zo ongeveer de hele wereld oranje. En
kwamen er richtlijnen van het RIVM die SIW steeds gevolgd heeft. In 2020 hebben toch nog 40
deelnemers een bijzondere ervaring gehad in binnen- en buitenland. Het doel van 225 uitzendingen
en 75 ontvangsten is natuurlijk niet gehaald. Wel is er een marketingonderzoek gedaan waarmee onze
doelgroep beter is bepaald als hoogopgeleide jongeren van 17 t/m 25 jaar.

Aantal vrijwilligers door de jaren heen
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Meerjarentrend in uitzendingen en ontvangsten

De organisatie is in 2020 stapje voor stapje verder geprofessionaliseerd, mede dankzij de continuïteit
van twee parttime betaalde krachten. Zij boden stabiliteit in een organisatie waar door de corona
pandemie opeens alles op zijn kop stond. Veel vrijwilligers hebben in maart hun project moeten
afbreken, soms nadat ze nog maar net in hun droomland waren aangekomen. Gedurende de zomer
kon er langzamerhand weer gereisd worden, maar de wisselende reisadviezen maakten het niet
gemakkelijk, noch voor het uitzenden noch voor het ontvangen van vrijwilligers. Ook onze Nederlandse
partners stonden voor moeilijke beslissingen. Tenslotte is maar één project in Nederland doorgegaan,
met een beperkt aantal deelnemers.
Het kantoor is een groot deel van het jaar fysiek gesloten geweest, wat onder andere resulteerde in
het vertrek van enkele medewerkers voor wie het kantoor een belangrijke ontmoetingsplaats was.
Medewerkers kwamen en gingen. Ook binnen het bestuur. De ironie is dat er meer vrijwillige
medewerkers zijn aangenomen dan vrijwilligers uitgezonden.
Door het lage aantal uitzendingen is er intensief naar de kosten en inkomsten gekeken. Dankzij diverse
maatregelen, enkele donaties en de NOW-regeling is het verlies beperkt gebleven tot bijna 27.000
euro, mede door in november van één betaalde kracht afscheid te nemen. Gelukkig was er een buffer.
De verduurzaming van SIW heeft intern verder vorm gekregen: reizen van medewerkers die begin 2020
voor SIW op pad gingen zijn CO2 gecompenseerd. Het kantoor is overgestapt naar een duurzamere
energieleverancier. En bij de Nederlandse projecten is specifiek naar de Sustainable Development
Goals gekeken.
- -
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3 Uitzendingen
In het voorjaar is beleid ten aanzien van landen met een negatief
reisadvies uitgewerkt, wat tijdens de corona crisis goed van pas
kwam. Conform dit beleid zendt SIW geen vrijwilligers uit naar
landen met een oranje of rood reisadvies. In 2020 heeft SIW
tenslotte 32 vrijwilligers uitgezonden naar projecten binnen
Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Onderstaande grafiek geeft
een overzicht van de aantallen uitzendingen in de afgelopen jaren.
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Op het vlak van uitzendingen biedt
SIW drie typen vrijwilligerswerk
aan: Groepsprojecten, Op Maat
projecten en European Solidarity
Corps
projecten
(ESC).
Groepsprojecten duren over het
algemeen twee tot drie weken en
bieden ruimte aan 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. ESCprojecten maken onderdeel uit van
het Erasmus+ programma van de
Europese Unie dat de mogelijkheid
biedt aan jongeren van 18 t/m 30
jaar kosteloos vrijwilligerswerk in
Europa te doen voor 2 tot 12
maanden. Deze drie typen
vrijwilligerswerk tezamen noemt
SIW de individuele ‘uitzendingen’.
Daarnaast
zijn
er
nog
schoolprojecten.

3.1 Groepsprojecten
In het eerste kwartaal van 2020 liep het aantal aanmeldingen voor groepsprojecten snel op. Ondanks
corona bleef er het hele jaar door een grote belangstelling voor vrijwilligerswerk. In 2020 hebben in
totaal 37 mensen zich voor een groepsproject aangemeld. Van januari tot maart en in de zomer zijn 20
mensen in de gelegenheid geweest om in de volgende landen aan een project deel te nemen: IJsland
(11), Frankrijk (5), Cambodja, Kenia, Portugal en Tanzania (met elk 1).
De belangstelling blijft. Er is een groep enthousiaste vrijwilligers die wacht en aangeeft te vertrekken
zodra er weer gereisd kan worden.
Alsof je in een rollercoaster zit
H komt 14 maart in de ochtend Nepal in. Er waren nog wat handelingen nodig, zoals een gezondheidsverklaring om
haar daar te krijgen. Dat was gelukt. In diezelfde middag gooit Nepal de grenzen dicht en moet iedereen die vanaf
die middag aankomt 14 dagen in quarantaine. H dus nog net niet. Alles gaat eigenlijk nog prima. Op die dag nog 0
besmettingen in Nepal.
Na een paar dagen komt er meer onrust, op het moment dat er wereldwijd grenzen worden gesloten.
De moeder van H belt dan naar SIW omdat ze zich wat zorgen maakt. Ik heb die dag ook met H contact en die maakt
zich helemaal geen zorgen. Die baalt er vooral van dat de mensen van haar gastgezin haar hebben verzocht om niet
naar Kathmandu te reizen in verband met het virus.
De moeder van H spreek ik die dagen een aantal keer. Ik krijg in die gesprekken het gevoel dat haar moeder behoefte
heeft aan een soort bindend advies en ervan uitgaat dat ik meer informatie heb dan zij wat betreft de situatie, terwijl
ik dat natuurlijk helemaal niet had.
Twee dagen later komt het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken om terug te komen. En toen was het
best snel geregeld. H landt 21 maart, 1 week na haar vertrek, weer veilig op Schiphol.
Op 24 maart appt onze regiospecialist Willem: H is wel teleurgesteld, maar ook enthousiast! Ze zegt dat ze helemaal
op haar plek was bij het project en dat ze naar Nepal teruggaat als de corona crisis voorbij is!
Willem Alferink, regiospecialist Azië

- -
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3.2 Op Maat projecten
In 2020 waren er 44 aanmeldingen voor Op Maat projecten. Uiteindelijk hebben in 2020 maar drie
vrijwilligers aan een Op Maat project deelgenomen. De drie vrijwilligers die vol enthousiasme in Nepal,
Oeganda en Peru waren, hebben door de corona ontwikkelingen helaas vroegtijdig in maart hun
project moeten afbreken. Na half maart zijn er geen Op Maat projecten meer gerealiseerd door de
beperkte reismogelijkheden. Gedurende het hele jaar bleef er belangstelling voor Op Maat projecten.

3.3 European Solidarity Corps (ESC) projecten
Aan het begin van het jaar ging het ESC team er met vol enthousiasme tegen aan! Een aantal
vrijwilligers kon hun project in het buitenland afmaken, maar door corona moesten vier ESC
vrijwilligers terugkomen van hun project. Aangezien er toch een paar maanden vrijwilligers met ESC
op pad konden, is met 9 uitzendingen toch bijna de helft van het gestelde doel van 20 uitzendingen in
2020 gehaald. In het najaar, toen er geen reismogelijkheden waren, is er met 13 geïnteresseerde
vrijwilligers contact geweest.
Gedurende de lockdown hebben mentoren maandelijks contact
gehouden met hun uitgezonden vrijwilligers. In de tijd dat reizen
niet mogelijk was, is er inhoudelijk gewerkt aan verbetering in
de begeleiding en de promotie van nieuwe projecten. Zo zijn de
ESC inschrijfvoorwaarden aangepast. In de zomer kwamen er
zoveel ESC aanmeldingen dat nieuwe mentoren nodig waren.
Inmiddels zijn er twee nieuwe mentoren en er is alles aan
gedaan om een mooi resultaat in 2020 te bereiken.
Het doel voor 2021 is om de ESC-vrijwilligers kwalitatief nog
beter te ondersteunen door middel van nieuwe tools waar het
afgelopen jaar aan is gewerkt.

3.4

Schoolprojecten

Begin 2020 hebben vanuit drie universiteiten en hogescholen 32
studenten belangstelling getoond voor een schoolproject.
Studenten van twee scholen hebben uiteindelijk gekozen voor
een ander soort project of een land waar SIW geen partner
heeft. Een derde school heeft zich opgegeven voor 2021.
Het doel is om in 2021 de relatie met middelbare scholen, hogescholen en universiteiten verder uit te
bouwen, zodat studenten zich ook in schoolverband voor vrijwilligersprojecten kunnen inschrijven
zodra er weer gereisd kan worden.

- -
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4 Nederlandse projecten

In true Dutch fashion

In de doelstellingen voor 2020 waren opgenomen:
• Een betere geografische spreiding van de projecten met
tenminste één project in Zuid-Nederland;
• Een gezonde financiële basis per project;
• Meer aandacht voor de Sustainable Development Goals;
• ESC-subsidie voor deze projecten;
• Een diverse groep begeleiders;
• Drie langdurige ESC-projecten in Nederland.
In afwezigheid van een bestuurslid/coördinator is er met de kantoor
coördinator, de Jongeren Advies Raad als ondersteuning om
projectbegeleiders te rekruteren, de secretaris als oud NPGcoördinator én de voorzitter toch een veelbelovende start gemaakt.
In januari 2020 was er een bijeenkomst waarin een aantal projecten
is besproken en aan de 2020 doelstellingen is gewerkt. Alle (project)
voorbereidingen waren gedaan en er stonden een aantal ‘klassieke’
projecten in de planning. Ook is tweemaal een aanvraag ingediend
voor ESC subsidie voor kortlopende European Volunteering Teams,
maar die is helaas beide keren afgewezen.

“We have just finished the first
week of the work camp. Due to
corona we ended up with a cozy
group of six. This gave us the
chance to bond with each other
very easily and connect with the
Emmaus community and mindset.
Emmaus is a living and working
group. They aim to give people
who have struggled a chance to
reconnect and find their space
within society through living in a
community and helping at their
second-hand store. Currently,
everybody is busy preparing for
the summer market, a highlight of
the year. All profit of this year’s
market will be donated to
Transport4Transport, a Malawian
NGO which aims to make medical
care more accessible through the
provision of bicycle ambulances.
We have helped wherever needed
whether picking up second-hand
furniture, sorting it, repairing it or
helping with other tasks in the
community household. There is
always something to keep us busy.
In our free time, we also do not
cease to be active. In true Dutch
fashion, we took our bicycles to
explore surrounding castles and
lakes, went canoeing and visited a
community kitchen.

Uiteindelijk konden Staatsbosbeheer, Zonnehoeve en COA Emmen
geen medewerking verlenen aan de geplande projecten, waardoor
deze projecten moesten worden gecanceld. Internationaal (bij
Alliance/CCIVS) was er -ook- veel onzekerheid rondom het doorgaan
van vrijwilligersprojecten en de mogelijkheid om te reizen. De
Nederlandse projectengroep heeft, daarin voortdurend gesteund
door het bestuur, een positieve en optimistische handelwijze gehad.

We are looking forward to what
next week holds in store for us and
are excited for the summer
market, in which we will promote
the purchase of second-hand
fashion by organizing a small
second-hand fashion show.”
Ervaringsverhaal van Florianne
Kammel uit Duitsland

Het project bij Emmaus Haarzuilens is na goed overleg met alle partijen succesvol doorgegaan.
Internationale studenten en kinderen van expats in Nederland waren een nieuwe doelgroep. Tot het
laatste moment was er sprake van veel corona geregel en improvisatie door alle betrokkenen. Toen
uiteindelijk de vier deelnemers (twee Fransen, één Duitse en één Zuid Afrikaanse student uit
Maastricht), de begeleiders en de SIW-mentor op de modeshow catwalk stonden was dit een SIW
‘geluksmoment’.
- -

7

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten | Jaarverslag 2020

Met het in de loop van 2020 nieuwbenoemde bestuurslid voor de
Nederlandse projecten is er, vanwege de reisbeperkingen, verder
gewerkt aan de doelstellingen voor deze projecten. Er is vooral
gekeken naar financieel haalbare, duurzame en groene
vrijwilligersbestemmingen in Nederland.

Life surrounded by nature
Hi, I’m Simone, I’m from Italy and
I’m volunteering in a social farm in
Drogeham, a small village in
Friesland. I like to work here
because I can live surrounded by
nature, I can take care of animals
and I can play with children. The
real challenge when you work with
children
abroad
is
the
communication, and for the first
month I found very hard to
understand them and to talk with
them. But here the people are
nice, and the farm is amazing, and
I think this is a good experience for
every person that would like to
taste this kind of life.

Het doel was om in 2020 voor drie langdurige Nederlandse ESC
projecten subsidie te verkrijgen en dat is gelukt. Ondanks corona
en een team nieuwe medewerkers voor de Nederlandse ESC
projecten,
zijn er twee
projecten met vier vrijwilligers
van
start
gegaan:
een
Kroatische
en
Sloveense
vrijwilliger bij de biologische
boerderij Beekhove in Kamerik,
waar we jaren geleden ESC
vrijwilligers ontvingen. En een
Zweedse vrijwilliger bij zorgboerderij Hamstermieden in
Drogeham, waar we ook al eerder ESC vrijwilligers ontvingen. Zij is
helaas voortijdig gestopt, een Italiaanse vrijwilliger is haar
opgevolgd. Het derde project bij zorginstelling Reinaerde in Utrecht
is vanwege corona uitgesteld tot 2021, met dank aan de Force
Majeure regeling van subsidiegever het Nederlands Jeugd Instituut.
Het doel voor 2021 is het aanvragen van een zogenaamd ESC Quality Label zodat gemakkelijker
subsidie verkregen kan worden voor de komende zeven jaar. Met het oog op toekomstige projecten is
het van belang om te kijken hoe de samenwerking met de host-organisaties verder vormgegeven kan
worden.

- -
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5 Voor medewerkers, door medewerkers
In 2020 is de organisatie stapje voor stapje verder geprofessionaliseerd, mede dankzij de continuïteit
van twee complementaire parttime (betaalde) kantoorcoördinatoren. Zij hebben alle vrijwilligers en
medewerkers inclusief bestuur support gegeven en boden stabiliteit tijdens de corona pandemie.
Helaas hebben we eind november afscheid van de tweede kantoorcoördinator moeten nemen.
Het bleef een komen en gaan van medewerkers. Ook binnen het bestuur. Het is niet gelukt een
bestuurslid Marketing & Communicatie te vinden, ondanks dat de opzet van dit team in de tweede
helft van 2019 herzien en aangepast was. Begin 2020 is een nieuw bestuurslid Uitzendingen begonnen,
halverwege het jaar een nieuw bestuurslid Nederlandse projecten en in het najaar een nieuwe
secretaris, na het afscheid van Bob Tempelman die meerdere jaren een zeer actief bestuurslid is
geweest. Mede dankzij de inbreng van de Jongeren Advies Raad is het bestuur divers van samenstelling
gebleven. Het bestuur heeft vanaf maart aanvankelijk op 1.5 m afstand vergaderd, met dank aan het
Emma Centrum en buurthuis De Beatrix, en later in het jaar vooral virtueel. Ook heeft het bestuur een
kano-uitje gehad door de grachten van Utrecht, keurig op afstand, waarbij de partners in het zonnetje
gezet werden.
Na de uitbraak van de corona pandemie is na overleg met de Raad van Advies een extra virtuele
medewerkersbijeenkomst georganiseerd om een aantal bezuinigingsmaatregelen te delen. Nadat eind
2019 het huishoudelijk reglement is vernieuwd, zijn na een langdurige voorbereiding in de zomer van
2020 na 40 jaar de statuten gewijzigd bij een notaris en aangepast aan de huidige tijdsgeest.
Het aantal medewerkers is in de loop van 2020 verder
Het kantoor van SIW is gesitueerd in één
toegenomen tot zo’n 70 aan het eind van het jaar: er zijn van de leukste buurtjes in hartje Utrecht:
maar liefst 45 nieuwe medewerkers gestart in 2020. Met 78 Wijk C. Deze wijk heeft haar naam te
sollicitanten hadden de P&O adviseurs hun handen vol. Door danken aan de Fransen die in 1811
gericht zoeken naar jongeren met bijvoorbeeld een migratie Utrecht overnamen en besloten alle
achtergrond is SIW meer divers geworden. Maar er hebben wijken een letter te geven in plaats van
ook bijna 30 medewerkers afscheid genomen van SIW (met een onuitspreekbare Nederlandse naam.
Het kantoor bevindt zich in een meer dan
name de subsidiewervers en in het ESC team), waarbij het 100 jaar oud sfeervol pand dat al sinds
gebrek aan fysieke 1974 het eigendom is van SIW.
bijeenkomsten en de
sluiting van het kantoor vaak een rol speelde. Er is in de loop
van het jaar getracht in te spelen op de vraag naar korter en
flexibeler vrijwilligerswerk door meer projectmatig te werken.
SIW is diverse malen benaderd om te helpen met de reintegratie van ‘gestrande’ werknemers, maar dit bleek in
corona tijd eigenlijk steeds een brug te ver. Ook is SIW dit jaar
geen werkleerplek geweest voor werkzoekenden via het
Werkgevers Servicepunt Utrecht. Wel hebben een stagiaire
vormgeving van het Grafisch Lyceum in Rotterdam en afstudeerders van de HvA en TIO in Amsterdam
en de TIO in Utrecht succesvol de weg naar SIW weten te vinden.
In de zomer is net als eerdere jaren een enquête onder medewerkers uitgevoerd. De uitkomsten van
de enquête zijn onder andere gebruikt om de trainingsbehoefte van de eigen medewerkers te
inventariseren. Er is een buddy programma gestart om nieuwe medewerkers zich sneller thuis te laten
voelen en zo hopelijk het verloop te verminderen. In 2020 zou meer in detail naar het in- en uitstroom
proces van medewerkers gekeken worden om zo de continuïteit verder te bevorderen, maar door
corona is dit er niet van gekomen.
- -
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De Jongeren Advies Raad (JAR) was ook in 2020 actief. Een vertegenwoordiger van de JAR was bij elke
bestuursvergadering aanwezig en draaide daar volwaardig mee. Ook heeft de JAR diverse informele
bijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd, zoals de nieuwjaarsborrel en een virtuele pubquiz.
De Raad van Advies is in april bijeengekomen om de impact van de corona pandemie op SIW te
bespreken en in november om het beleidsplan voor 2021 te bespreken. Daarnaast hebben de leden
van de Raad van Advies geassisteerd bij diverse medewerkersbijeenkomsten en bij het herzien van de
statuten. Wilmar Schuitenmaker is herbenoemd als lid van de Raad van Advies. Hij was eerder
crisismanager bij SIW.
De contacten met andere soortgelijke vrijwilligersorganisaties waren in 2020 miniem. Iedereen was
vooral druk met het managen van alle corona onzekerheden. In 2021 zal weer meer aandacht aan
samenwerking gegeven worden.
Op een heidag in november is stil gestaan bij de kenmerken van de
gewenste doelgroep van SIW en is naar strategische opties voor de
toekomst gekeken. Dat heeft geresulteerd in het beleidsplan voor 2021,
dat goedgekeurd is op een medewerkersbijeenkomst eind november.
Deze bijeenkomst werd beëindigd met een mooie complimentenronde.
Op de Dag van de Vrijwilliger werden alle vrijwillige medewerkers in het
zonnetje gezet middels een actie van ‘NL voor elkaar’.

5.1 Trainersgroep
In 2020 is afgesproken de voorbereidingstrainingen voor
vrijwilligers weer in eigen hand te nemen. Deze trainingen
werden voorheen door Muses gegeven. Vanwege de corona
pandemie is maar aan vijf vrijwilligers een dergelijke training
gegeven. Toen in de zomer van 2020 bekend werd dat Muses
stopte met het geven van trainingen, is begonnen zelf een Wijzer
met Kids training te ontwikkelen voor vrijwilligers die
uitgezonden worden naar projecten met kwetsbare kinderen.

SIW heeft een groot netwerk van
nationale
en
internationale
partners. In dit internationale
netwerk zitten partner organisaties
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 zetten deze
organisaties
zich
in
om
internationale vrijwilligersprojecten
mogelijk te maken, gericht op
intercultureel begrip, duurzame
ontwikkeling,
werelderfgoed,
gezondheid en conflictbeheersing.
Jaarlijks worden normaliter binnen
dit netwerk meer dan 2.000
projecten over de hele wereld
uitgevoerd.

Elke twee maanden zijn er introductietrainingen voor nieuwe
SIW-medewerkers gegeven. Tijdens medewerkersbijeenkomsten
zijn activiteiten uitgevoerd in lijn met de wensen die naar voren
kwamen uit de medewerkers enquête, zoals trainingen over het
geven van een pitch, privacy en interculturele bewustwording.
Ook is er weer een training gegeven aan de begeleiders van de
Nederlandse projecten en is een
training over social media
verzorgd. Maandelijks is een
selectie van workshops uit het
aanbod van de Utrechtse Vrijwilligers Centrale in de interne
nieuwsbrief gepubliceerd. In totaal hebben medewerkers 62 keer een
training gevolgd in 2020. Meer nog dan in 2019!

5.2 Internationale trainingen en conferenties
SIW-medewerkers hebben het hele jaar door de mogelijkheid om trainingen en workshops van
partnerorganisaties binnen het internationale netwerk te volgen. Na afloop van elke training wordt
- -
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een kort verslag met aanbevelingen door het bestuur of de
betrokken werkgroep besproken. Voor de reizen van de zes
medewerkers die begin 2020 voor SIW op pad gingen, is de CO2emissie gecompenseerd.
SIW is een 'full member' van de Alliance of European Voluntary
Service Organisations. Net als andere jaren woonde SIW in 2020
de jaarlijkse bijeenkomsten van de Alliance bij. Op deze
bijeenkomsten licht de Alliance de stand van zaken toe en
informeren
partnerorganisaties
elkaar
over
ieders
projectenaanbod. Vanuit SIW zijn twee medewerkers nog net
voor de corona uitbraak naar de Technical Meeting in Yerevan
(Armenië) gegaan en hebben vijf medewerkers parttime
meegedaan aan een virtuele General Assembly in het najaar. Ook
hebben drie medewerkers meegedaan aan de virtuele Online
Dialogues van CCIVS. De bijeenkomsten worden ervaren als een
moment om de banden met de partners te verstevigen. Ook
wordt er waardevolle kennis opgedaan om te delen binnen de
SIW-organisatie.
Eind 2020 zijn twee medewerkers lid geworden van
internationale Alliance werkgroepen. Eén medewerker heeft
deelgenomen aan het CCIVS Framework project om meer inzicht
te krijgen in de daling van het aantal
belangstellenden
voor
internationaal
vrijwilligerswerk. Door de corona pandemie
heeft echter slechts één workshop plaats
gevonden en is de follow-up verdaagd naar 2021.
2020 was het jaar waarin wereldwijd al 100 jaar
internationale vrijwilligerskampen worden
georganiseerd. Door corona is de viering hiervan
in het water gevallen.

Framework Capacity Building project
Het was zes dagen flink buffelen.
Dacht ik nog dat er in het weekend
wel een leuk uitstapje georganiseerd
zou worden, mooi niet. We gingen
achter elkaar door, maar wel in een
prachtig gebied van Hongarije dat
tussendoor uitnodigde voor mooie
wandelingen!
Die zes dagen typeerden zich door
mooie
gesprekken,
intensieve
discussies en veel onderzoek. We
hebben oorzaken in kaart gebracht,
alsmede de effecten voor organisaties
en allianties, concurrentenonderzoek
verricht, oplossingen bedacht en een
aanzet gemaakt voor harmonisering
van richtlijnen en kwaliteitscriteria
van projecten.
Ik vrees dat de tijd ons heeft
ingehaald. Want we hebben zes
dagen lang gesproken over die
wereldwijde
terugloop
van
deelnemers aan vrijwilligersprojecten
en ondertussen sloeg een oorzaak toe
die we nooit hadden kunnen
vermoeden: een pandemie. Alle
andere oorzaken en gevolgen blijven
natuurlijk valide, maar voor nu richt
iedere organisatie zich op de
bestrijding van dit virus en de effecten
die het heeft op veiligheid en
bedrijfsvoering.

Een Erasmus+ Civil Stage training die in 2019 in Tbilisi (Georgië) Ervaringsverhaal van Joke Twigt
gestart was en waar forum theatertechnieken centraal stonden, werd in 2020 virtueel afgerond. De
geplande IVS4Life Erasmus+ training voor projectbegeleiders uit 10 Europese landen met Alliance en
SCI partners is uitgesteld naar 2021. Eind 2020 is een accreditatie aangevraagd om de komende jaren
internationale Erasmus+ trainingen voor jeugdwerkers te kunnen blijven aanbieden.

5.3 Lean
In 2019 introduceerde SIW de Lean filosofie. Het kantoor werd
opgeruimd, schoongemaakt en handiger ingericht. Daardoor kon
in 2020 de archiefruimte vrijgemaakt worden die vervolgens als
extra ruimte is verhuurd, hetgeen voor de nodige extra
inkomsten zorgde. In 2020 is een begin gemaakt het opruimen
van het virtuele archief. De eerder vastgestelde prioriteiten
‘doelen & eigenaarschap’ en ‘leren & kennisdelen’ zijn helaas niet
goed uit de verf gekomen.

- -
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5.4 Veiligheid
Het beleid met betrekking tot een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is geëvalueerd. Een VOG blijft
verplicht voor alle bestuursfuncties en voor die medewerkers en vrijwilligers die met kwetsbare
jongeren omgaan. SIW is door het Ministerie van Justitie erkend, waardoor medewerkers en
vrijwilligers van SIW gratis een VOG kunnen aanvragen.
De rol van de vertrouwenspersoon heeft weer zijn nut bewezen door medewerkers advies te geven
wanneer zij behoefte hadden om situaties aan de orde te stellen.
Het in 2018 ingezette privacy-beleid is onder de aandacht gebracht tijdens een training op een
medewerkersbijeenkomst en bij het vragen om toestemming bij het maken en gebruiken van foto’s.

5.5 IT-infrastructuur
In 2020 is veel aandacht aan de IT-infrastructuur gegeven. Gelukkig bleek
Microsoft Teams deel te zijn van de SIW IT licentie. Daar is door corona intensief
gebruik van gemaakt. Veel informatie is van SharePoint overgeheveld naar
Microsoft Teams en er is een training gegeven aan alle geïnteresseerde medewerkers. Daarnaast heeft
SIW een abonnement op Zoom genomen. Oude mail accounts zijn verwijderd. En tenslotte is ook de
hardware verbeterd.

5.6 De medewerkers in 2020
SIW dankt de volgende mensen voor hun inzet in 2020. Zij vormden SIW.
raad van advies

juridisch adviseur

verzekerings adviseur

vertrouwenspersoon

kindvriendelijke projecten

Lindsay Mulder

Angeni Atwaroe

René Witjens

Esther Visser

Ellen Beenen

nieuw gestart (in deze functie)
gestopt (in deze functie)

Wilmar Schuitenmaker

* betaalde functie

financiën

fondsenwerver

schoolprojecten

vertegenw. internat. werkgroepen lean adviseur

ict

Peter Lutz

Harriet van Heusden

Annet Hammer

Coen Wilms

Carla Feenstra

Maarten Bruna

Emad Mohieldin

Els Dekkers

Christine Neuteboom

Hans van Dommele

Joke Zwart

Jan van Beers

Gertien van Goudoever

Lena van Selm

Tihomir Kacik

Joke Twigt

Mohsin Ahdahchour

Wil van der Valk

trainers groep

afstudeerder/stagiair jongeren advies raad

duurzaamheid adviseur

P&O

afstudeerbegeleider

Brilliant Nyambi

Caroline Riemens

Luuk Prieckaerts

Layla Menge

Lisette Mandemaker

Bob Tempelman

Klaske van der Veen

Tosca Voogd

Chris van den Boomen

Sannerijn Jansen

Faiza el Kaderi

Sandra Valenbreder

Lotte Knapen

Julia de Geus

Julia de Geus

Zsuzsi Farago

Suzan Wiersma

Coen Wilms

Martine Fagel

Kim Telling

Siewan Kleve

Eva Louwerenburg

Bianca de Roos

Annet Hammer

Rob van Leeuwen

Lajoy van Alebeek

Kim Teleng

Rudy Schuurman

Rob van Leeuwen

Idune van de Vis

bestuur

nederlandse projecten ESC uitzendingen/ontvangsten kantoor

groeps- en op maat projecten marketing & communicatie

Coen Wilms

Tjada Latupeirissa

Sietske Hoekstra

Christine Neuteboom

Borchert de Vries

Renee Welvaadt

Luuk Prieckaerts

Patrick Vlaar

Anne Willemsen

Ellen Beenen

Krista Wassenburg

Maarten Bruna

Peter Lutz

Francisca de Groot

Iris van der Meer

Geerte Stuitje

Sjef Rutte

Chris van den Boomen

Harriet van Heusden

Hanjo van Weerden

Lisanne Evenhuis

Han Stehouwer

Trijny Kruizenga

Peter Rensch

Piet van Ommeren

Jari Korbee

Mary Brown

Jennifer O'Neal

Willem Alferink

Annet Hammer

Siewan Kleve

Jeroen Freriks

Aletta Blaisse

Marit Staal*

Christine Neuteboom

Joke Twigt

Tjada Latupeirissa

Jeroen van Ravenhorst

Sharon van der Heijden

Masooda Rashod Johari

Ellen Beenen

Jetteke de Vries

Bob Tempelman

Thijs van Son

Tjitske Lettinga

Nienke Tolsma

Antonio Perrone

Florian Albronda

Henk de Vries

Borchert de Vries

Virginia Tortello

Peter Rensch

Harriet van Heusden

Jerrel Oron

Sigrid Drukker

Trijny Kruizenga

Sara Bouman

Sara Bouman

Floor Stehouwer

Diana van den Haselkamp

Iris van der Meer

Melissa van der Meijden

Andrea Sovilj

Thijs van Nimwegen*

Marjolein Veldman

Dirk Zekveld

Sofia Antonellini

Esther de Hoog

Conny Tjen-A-Tak

Renee Welvaadt

Ingrid Coenen

Bob Tempelman

Esther van Langen

Jasper van Zaanen

Brord van Lier

Marion Lommers

Marthe van der Graaff

Idune van de Vis

Michel Hoebink
Sandra Valenbreder
Theo van der Greft
Henk de Vries
Amber Bonseé
Ariana van Melick
Josine Versteeg

- -
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6 Marketing & Communicatie
Het jaar 2020 kenmerkte zich opnieuw door een flink aantal wisselingen in de bezetting en het
ontbreken van een bestuurslid Marketing & Communicatie. Wel hebben twee fotografen, een
vormgever en een filmproducent het team versterkt.
Middels een afstudeerder is de doelgroep beter gedefinieerd. Deze is
nu verfijnd tot hoogopgeleide jongeren van 17 t/m 25 jaar. Ook blijkt
uit een vergelijkend marktonderzoek dat de positie van SIW in
Nederland vrij uniek is. Er is een vervolgonderzoek gedaan naar de
beste manier om met leerlingen van de laatste twee jaar van VWO en
HAVO te communiceren. Decanen en social media spelen daarin een
belangrijke rol. Eind 2020 is een soortgelijk onderzoek gestart onder
studenten van hogescholen en universiteiten.
Als gevolg van deze onderzoeken is meer aandacht besteed aan social
media. Er is een coördinator social media aangesteld om meer
afstemming en bereik te krijgen, met name via Instagram. Ook is voor
alle medewerkers een training in social media gegeven. Er is
geëxperimenteerd met het (betaald) promoten van posts op
Instagram. Het aantal volgers is nauwlettend bijgehouden en voor
Instagram met 20% gestegen. Begin 2021 zijn voor het eerst prijzen
uitgereikt voor de beste posts. Facebook heeft nog steeds de meeste
volgers. Ook is een beheerder voor LinkedIn aangesteld.
Na lang zoeken is er een nieuwe webmaster gevonden en een content
beheerder van de website. De website werd zeer regelmatig
aangepast, onder andere met een corona Q&A. Google Ads zijn actief
gemanaged door een derde partij. Over het hele jaar waren er zo’n
2000 meer website bezoekers dan in 2019 met een dip in de
zomermaanden. Ook is het aantal infoverzoeken via de website met
zo’n 50% gestegen! Middels een afstudeerder wordt in 2021
geprobeerd het aantal bezoekers significant verder te verhogen.
De interne nieuwsbrief is zoals gepland elf keer verschenen en wordt
zeer gewaardeerd. Voor de externe nieuwsbrief heeft aan het begin
van het jaar een opschoning van het adressenbestand plaats
gevonden, waardoor het bestand is gereduceerd van bijna 2100 lezers
tot zo’n 1800 lezers. Vanwege corona zijn veel beurzen en
evenementen geannuleerd of vonden virtueel plaats. Het aantal SIWambassadeurs is in 2020 verdubbeld tot 10.
In 2020 is er vijf keer een infodag georganiseerd, waarvan één fysiek
en de rest virtueel. Het aantal aanmeldingen was constant ten opzichte van 2019, maar slechts 70
deelnemers hebben echt een infodag bijgewoond, dit is 60% van het aantal aanmeldingen (ten
opzichte van 80% vorig jaar). Het eerder bedachte alternatief van een inloopmiddag is door het virtuele
karakter niet uit de verf gekomen. Wel konden nu belangstellenden uit heel Nederland bereikt worden.
Vandaar dat in de toekomst infodagen waarschijnlijk zowel virtueel als fysiek zullen plaatsvinden.

- -
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Met hulp van een stagiaire zijn in 2020 de flyers verbeterd en is er voor het eerst een infographic
gemaakt voor het jaarverslag over 2019. Er is gestart met het ontwikkelen van een cadeaubon, maar
dit bleek toch moeilijker dan aanvankelijk gedacht (en is medio 2021 gerealiseerd).
In de loop van 2020 is gestart met het ontwerpen van een nieuw logo en het bedenken van een nieuwe
slogan ter vervanging van ‘Op avontuur in een andere cultuur’. Dit heeft tenslotte geresulteerd in het
in dit verslag gebruikte logo met de slogan
‘Discover your impact abroad!’ dat in mei 2021
geïntroduceerd is. SIW kiest in het nieuwe logo
voor een kompas, dat staat voor richting geven
aan een bestemming en vrijwilligerswerk,
passend bij de ontwikkeling van jongeren van
nu. Deze groep jongeren is bewust, inclusief en
zeer divers. Zij wil iets betekenen. Daar sluit de
nieuwe slogan van SIW op aan ’Discover your
impact abroad!’: een ontdekkingsreis van de impact die zij kunnen maken door het verrichten van
internationaal vrijwilligerswerk voor lokale maatschappelijke projecten. De slogan wordt nu ook in een
hashtag op alle social media gebruikt: #SIWimpactabroad.

- -
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7 Sociaal en duurzaam
7.1 Aandacht voor kwetsbaren
Al in 2015 heeft SIW ervoor gekozen alle vrijwilligersprojecten in
weeshuizen te mijden en niet langer aan te bieden. Dit is onder
andere het resultaat van een nauwe samenwerking met het Better
Care Network.
Naar aanleiding van berichten in de pers in de zomer van 2019 is in
2020 een artikel geschreven over verantwoord vrijwilligerswerk,
maar door de corona crisis is dit artikel nog niet aan de pers
aangeboden.

7.2 Duurzaamheid
Na de start midden 2018 is er in 2020 weer een volgende stap
gemaakt om duurzaamheid onder de aandacht te brengen, zowel bij
medewerkers als bij vrijwilligers die met SIW op stap willen. Het gaat
hierbij om duurzaam reizen, een duurzamer kantoor en duurzamere
Nederlandse
projecten.
Elk
kwartaal werd gereflecteerd op
een plan van aanpak dat door onze
duurzaamheidsadviseurs
is
opgesteld.
Er wordt nu aan vrijwilligers advies
gegeven hoe duurzaam te reizen
en wat de mogelijkheden zijn om
CO2-uitstoot te compenseren. En
voor medewerkers die voor SIW
op pad gaan is de CO2-uitstoot
gecompenseerd. Op de voorbereidingsdag voor de Nederlandse
projecten is aandacht aan duurzaamheid gegeven. Het pand is
overgestapt naar een duurzamere energieleverancier. Ook is een
afstudeerder aan de slag gegaan om SIW meer als een duurzame
organisatie te profileren.

- -

Het Better Care Network is een
netwerkorganisatie, bestaande
uit onder andere Unicef en
Defence for Children, die zich
hard maakt voor het stoppen
van "weeshuistoerisme".
Goedbedoeld vrijwilligerswerk in
weeshuizen kan grote negatieve
consequenties voor kinderen
hebben.
De
institutionele
omgeving kan een negatieve
invloed
hebben
op
hun
gezondheid en ontwikkeling,
veroorzaakt door onder andere
onveilige hechting. Men wil
voorkomen dat kinderen zich
gaan hechten aan steeds
wisselende vrijwilligers. We
geloven dat ieder kind op zou
moeten
groeien
in
een
familieomgeving. Bovendien is
80% van de kinderen die
opgroeien in een weeshuis
helemaal geen wees. Deze
kinderen groeien op in het
weeshuis, omdat ouders veelal
te arm zijn om hen zelf te
verzorgen. Het netwerk gelooft
dat we de families moeten
ondersteunen en niet de
weeshuizen. Temeer daar uit
onderzoek is gebleken dat achter
veel
weeshuizen
een
businessmodel schuilgaat dat
zich meer richt op donoren en
vrijwilligers dan op de kinderen
in kwestie.
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8 Financiën
Het jaar 2020 was ook in financieel opzicht een ingewikkeld jaar. Vanwege de corona pandemie waren
we niet in staat het aantal uitzendingen, en daarmee de inkomsten, te realiseren waar we normaliter
mee rekenen. We hebben op verschillende manieren deze tegenslag het hoofd geboden.
Ten eerste hebben we succesvol extra huuropbrengst weten te generen door een groter deel van het
pand te verhuren. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk de kosten gedrukt. Op het moment dat de
epidemie uitbrak, waren de kosten voor het eerste kwartaal echter al gemaakt en ook moest de laatste
termijn van de schilderwerkzaamheden nog worden betaald. De vaste kosten, waaronder
verzekeringen, belastingen en lidmaatschappen, liepen gewoon door. Wat onze betaalde
medewerkers betreft, hebben we van één van de twee werknemers afscheid moeten nemen. Voor de
continuïteit hebben we onze andere medewerker aangehouden en hiervoor hebben we NOW-steun
aangevraagd.
Alhoewel er weinig inkomsten voor uitzendingen en Nederlandse projecten waren, was SIW dit jaar
wel succesvol met verschillende aanvragen voor projectsubsidies van Erasmus+ en voor Nederlandse
ESC-projecten. De baten hiervan zullen echter pas in het volgende jaar gerealiseerd worden, omdat de
projecten vanwege corona grotendeels zijn uitgesteld. Het aantal donaties is gelukkig gestegen.
Al met al zijn we wel (weer) op een behoorlijk verlies van bijna 27.000 euro uitgekomen en zijn we
verder ingeteerd op de reserves. We moeten zien te voorkomen dat dit in 2021 weer gebeurt. Vandaar
dat een traject van vernieuwingen is ingezet.
Onderstaande tabellen geven inzicht in de financiële resultaten van SIW over 2020.

8.1 Balans
Balans per 31-12-2020
Omschrijving
Vaste activa
Inventarissen
Kas
Rekening courant
Spaarrekening
Eigen vermogen
Borg
Medewerkersbetalingen
Af te dragen loonheffing
Af te dragen sociale premies werkgever
Te betalen reservering vakantiegeld
Vooruit ontvangen bedragen
Verrekeningen
Totaal

Activa
24.051,00
495,00
73,00
21.215,34
68.429,30

Passiva

45.137,56
11.747,60
536,87
6.595,68
6.215,89
62,78
58.842,62
1.684,00
122.543,32 122.543,32

- -
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- 8.202

69.423

€

€

5.780
586
1.413
11.503
10.876
69.423

€
€

40
12.635
5.898
14.267
175

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

92.500

25.000

€
€

€
€
€
€
€

92.500

4.000
6.000

6.000
6.000
31.500
5.250
27.000

€

€
€

46.547

153
420
115
616

5.559
26.607
46.547
€
€
€

3.208
€

€
€

22
2.172
€
€

2020
Begroting 2020
2019
Opbrengsten
Kosten
Opbrengsten
Kosten
Opbrengsten
Kosten
20.638
€
32.000
€
26.966
€
944
€
850
€
633
€
2.384
€
3.500
€
3.835
€
2.609
€
1.250
€
1.249
€
4.197
€
7.000
€
4.834
€
1.734
€
5.000
€
4.760
€
1.414
€
1.500
€
2.108
€
254
€
150
€
331
€
2.402
€
8.700
€
2.229
€
1.752
€
2.200
€
2.138
€
8.248
3.547 €
6.750 €
1.000 €
6.249 €
7.444 €
€
1.987
€
2.100
€
2.226
€
121
€
400
€
433
€
1.573
€
1.550
€
1.674
€
420
€
300
€
363
€

Resultaat 2020
* inclusief laatste termijn groot onderhoud in 2019
** sponsoring en subsidies: sponsorkliks (EUR91), donaties (EUR525)

Winst-en-verliesrekening
Omschrijving
Personeel (excl. NOW)
Accountants- en administratiekosten
Medewerkersbeleid
Lidmaatschap
Publiciteit
Reiskosten
Alliance bijeenkomsten
Bankkosten
ICT
GWL
Pand *
OZB belastingen, afval
Kantoorbenodigdheden
Verzekeringen
Muses trainingen
Overig
Rente
Resultaat ESC uitzendingen
Resultaat Uitzending scholen
Resultaat Uitzendingen groepsprojecten
Resultaat UitzendingenOp maat
Resultaat Nederlandse projecten
Kosten Nederlandse projecten
Subsidies en bijdrage partners Nederlandse projecten
Subsidies en donaties algemeen **
Resultaat NJI / Alliance
Saldo medewerkersbeleid
NOW uitkering
Verlies
TOTAAL
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8.2 Winst- en verliesrekening
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9 Partners, subsidiegevers, sponsors en donateurs in 2020
Hieronder het overzicht van met name de wereldwijde en Nederlandse partners van SIW.

Alliance

CCIVS

SCI

Vaccinatiecentrum

JOHO

Staatsbosheer Twijzel

Emmaus Nederland

Emma centrum

Zonnehoeve Zeewolde

CIBT Visa

Staatsbosbeheer Drentsche
Aa

Muses

OneWorld

COA Unit Noord

Zorgorganisatie
Reinaerde

Vrijwilligers Centrale
Utrecht

Better Care Network

NJi

IBO-Nederland

Boerderij Beekhoeve in
Kamerik

Buurthuis de Beatrix

NIVON – Koos Vorrinkhuis

Notaris van Bolhuis
Haarlem

Zorgboerderij
Hamstermieden in Drogeham

NL voor elkaar

SIW bedankt deze organisaties van harte voor hun samenwerking in 2020!
De volgende subsidiegevers hebben in 2020 bijgedragen aan het overgebleven Nederlandse project en
aan onze European Solidarity Corps projecten en Erasmus+ trainingen. Ook het bestellen van
diensten/producten via Sponsorkliks heeft weer een aardige bijdrage geleverd.

Emmaus Nederland

Erasmus+

European Solidarity Corps

Sponsorkliks

SIW bedankt deze subsidiegevers hartelijk voor hun bijdragen! Zonder deze steun waren de projecten
niet mogelijk geweest! Daarnaast willen we ook de lokale middenstand bedanken die vaak ieder op
hun eigen manier een kleine maar gewaardeerde bijdrage aan SIW hebben geleverd. En tenslotte
enkele donateurs die niet met name genoemd willen worden.
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