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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
Ook 2021 was weer een bijzonder jaar; met een stoplicht als
centraal thema, zowel voor de kleurcode van landen waar
vrijwilligers wel of niet naar toe konden reizen, als voor de ervaring
die veel vrijwilligers en medewerkers hadden: dan kon er weer wat,
dan weer meer, maar dan ging het stoplicht toch onverwacht weer
snel op rood.
Gelukkig hebben de maatregelen die we in 2020 als bestuur hebben
genomen goed uitgepakt. De kosten zijn drastisch gereduceerd en
dankzij de NOW-subsidie hebben we het jaar overleefd en zelfs met
een positief resultaat afgesloten. Ook al was het ingewikkeld, voor
ons, voor onze partners en voor de vrijwilligers.
Na de eerste vaccinatie rondes aan het begin van het jaar leek er
weer het een en ander mogelijk. Maar nieuwe corona varianten
gooiden roet in het eten. Veel medewerkers hebben corona
opgelopen, de een met serieuzere klachten dan de ander.
We zijn als organisatie handiger geworden in virtuele
evenementen, maar als we elkaar eens echt konden zien genoten
we daar volop van. We hebben het jaar goed gebruikt om diverse
vernieuwingen door te voeren om beter klaar te staan voor de
toekomst. Het blijven motiveren van medewerkers kostte veel
energie. Een tragisch dieptepunt was het overlijden van een
buitenlandse vrijwilliger in Nederland. Alles bij elkaar was het voor
ons als bestuur een intensief jaar.
Inmiddels zijn de meeste reisbeperkingen opgeheven en lijkt er in
2022 weer veel mogelijk. Nu maar hopen dat het nog lang duurt
voordat er een nieuwe corona variant actief wordt. En dat de
huidige spanningen in de wereld snel tot een einde komen.

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.
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
werden de volgende algemene
statutaire doelen vastgesteld: het
bevorderen van internationale
contacten, het stimuleren van
maatschappelijk, cultureel en
sociaal werk en 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.
In lijn met deze doelen worden de
activiteiten van SIW bijna geheel
uitgevoerd door enthousiaste en
betrokken vrijwilligers.

Het bestuur van SIW
Coen Wilms (voorzitter)
Piet van Ommeren (secretaris)
Marc van der Veeken (penningmeester)
Eric Visch (marketing & communicatie)
Eva de Witte van Wijngaarden (European Solidarity Corps)
Harriët van Heusden (uitzendingen)
Chris van den Boomen (jongeren bestuurslid)

- -
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2 In het kort
Net als in 2020 waren er voor 2021 drie prioriteiten afgesproken:
1. Het vernieuwen van onze propositie als prioriteit om extra inkomsten te genereren,
2. Het stabiliseren en zo mogelijk vergroten van het aantal uitzendingen,
3. Meer samen en duurzamer.
Maar het jaar liep weer anders. Met de opleving van de corona pandemie was er na een mooi
vooruitzicht aan het begin van het jaar toch weer weinig mogelijk.

Meerjarentrend in uitzendingen en ontvangsten

Het jaar is vooral gebruikt om een aantal vernieuwingen te onderzoeken. Sommigen zijn met succes
ingevoerd, anderen zijn onderzocht maar niet doorgezet. Binnen Europa zijn European Volunteering
Team uitzendingen gerealiseerd als variatie op de bekende European Solidarity Corps (ESC) projecten
maar dan van kortere duur. Ook zijn mogelijkheden voor een combinatie van een vrijwilligersproject
met het leren van een vreemde taal onderzocht. Er zijn contacten gemaakt met nieuwe Nederlandse
partners en er is een Duits subsidieprogramma geïdentificeerd waarmee Duitse jongvolwassenen
vrijwilligerswerk in Nederland kunnen doen. Tenslotte zijn het nieuwe logo van een kompas met de
slogan Discover your impact abroad! en een cadeaubon geïntroduceerd.
SIW heeft steeds de richtlijnen van het RIVM en de overheid gevolgd. In 2021 hebben uiteindelijk toch
nog 44 deelnemers een bijzondere ervaring gehad in binnen- en buitenland met daarnaast 59
deelnemers aan internationale Erasmus+ trainingen. Het doel van 130 uitzendingen en 74 ontvangsten
is natuurlijk niet gehaald. Wel heeft SIW een nieuw ESC Quality Label gekregen. Ook dit jaar is maar
één zomerproject in Nederland doorgegaan. Een triest dieptepunt was het overlijden van een Duitse
vrijwilliger op een Nederlands project. Een zeer verdrietige gebeurtenis voor alle betrokkenen.
Ook dit jaar is het kantoor voor een groot deel van het jaar fysiek gesloten geweest. Er was weer het
nodige verloop onder de medewerkers maar gelukkig hebben we ook weer veel nieuwe medewerkers
mogen verwelkomen. Door het lage aantal uitzendingen is er net als in 2020 intensief naar de kosten
en inkomsten gekeken. Dankzij diverse maatregelen, de NOW-regeling, inkomsten uit Erasmus+
trainingen en enkele donaties, is een bescheiden positief resultaat geboekt van bijna 8.000 euro.
Met diverse nieuwe partners is samenwerking onderzocht. SIW is lid geworden van SDG Nederland en
projecten zijn nu per per SDG (Sustainable Development Goal) op de website te vinden. Zo heeft SIW
weer een stapje naar een duurzamere organisatie gemaakt.
- -
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3 Uitzendingen
In 2021 heeft SIW het in 2020 opgestelde corona beleid om geen
vrijwilligers uit te zenden naar landen met een oranje of rood
reisadvies vastgehouden. In januari zijn de corona-vaccinaties in
Nederland gestart. We hoopten dat daarmee het zomerseizoen
weer realiseerbaar zou worden. Helaas kondigde zich in maart een
derde golf aan. Vrijwilligers waren terughoudend gezien de
wisselende geel/oranje landencodes in Europa en daarbuiten, de
nog lopende lockdown en een grote onzekerheid of projecten door
zouden gaan.

ESC-,Groeps- en Op Maat Uitzendingen
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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.

ESC-, Groeps- en Op Maat-uitzendingen vanaf 2016

Voor het eerst is gekeken naar mogelijke samenwerking met partners in het Midden-Oosten en NoordAfrika, hopelijk met een concreet resultaat voor 2022. Ook is in het kader van vernieuwingen gekeken
naar het aanbod van talenreizen. De combinatie van vrijwilligerswerk met het leren van een vreemde
taal is prominenter onder de aandacht gebracht.

3.1 Groepsprojecten
In het voorjaar had nog maar een handjevol mensen zich ingeschreven. Toen de samenleving in de
zomer weer een beetje openging schreven in totaal 69 mensen zich in voor een groepsproject.
Uiteindelijk heeft SIW 19 vrijwilligers in Europa kunnen uitzenden: naar Frankrijk (5), IJsland (5),
Duitsland (4), Portugal (2) en naar Estland, Italië en Spanje ieder één. Vijftig projecten werden helaas
alsnog geannuleerd. Dit bracht wel veel werk met zich mee maar geen inkomsten aangezien
deelnemers pas hoefden te betalen als het project doorging.

3.2 Op Maat projecten
In 2021 wilden vrijwilligers graag buiten Europa op pad met een Op Maat project. Deze vrijwilligers
hebben we moeten teleurstellen. Vanwege corona en de reisrestricties van de overheid was reizen
buiten Europa niet mogelijk.

- -
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3.3 ESC projecten
In 2021 zijn de subsidieregels voor het European Solidarity Corps
(ESC) versoepeld. De nieuwe insteek geeft meer mogelijkheden
voor SIW, zowel voor uitzendingen als ontvangsten. Er is helaas wel
flink minder budget beschikbaar gesteld door de Europese Unie. In
juli is door het Nationaal Jeugd Instituut aan SIW een nieuw ESC
Quality Label toegekend waardoor SIW weer zeven jaar subsidie
aanvragen kan indienen.
Er is een aantal partnerships aangegaan voor ESC uitzendingen.
Nederlandse vrijwilligers kunnen nu ook naar ‘ver Europa’ zoals de
Nederlandse Antillen. Het aantal uitzendingen was wegens corona
helaas nog laag. We hebben in totaal 10 vrijwilligers uitgezonden
naar Bulgarije, Curaçao, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Slovenië
en Tsjechië. Voor het eerst zijn vrijwilligers uitgezonden naar zg.
European Volunteering Teams projecten, dit zijn ESC projecten van
korte duur voor met name achtergestelde jongeren. Om
vrijwilligers nog beter te begeleiden, is de functie van mentor
opgesplitst. Bij elke nieuwe aanmelding volgt eerst een intake.
Schrijft een vrijwilliger zich in, dan komt een persoonlijke mentor in
actie. Zo garanderen we samen een fijn verloop vóór vertrek, op het
project en bij thuiskomst.

Niet cliché
Ik wil niet cliché klinken, maar dit
waren de beste twee maanden van
mijn leven. Je leert binnen een ESC
(European Solidarity Corps) project
meer over jezelf, het omgaan met
anderen en dus nieuwe culturen.
Hiernaast heb ik een speciale
connectie ontwikkeld met de zee,
veel nieuwe dingen voor het eerst
gedaan en is mijn Frans een stuk
beter geworden. Vloeiend ben ik
nog niet, maar de basis ken ik
inmiddels. Ik heb echt wat kunnen
betekenen voor de natuur en de
wereld een klein stukje groener
kunnen maken deze afgelopen
twee maanden.
Gabi, ESC vrijwilligster bij Avril in
Frankrijk

3.4 Schoolprojecten
Het doel voor 2021 was om de relatie met middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en
studieverenigingen verder uit te bouwen, zodat scholieren en studenten zich ook in groepsverband
voor vrijwilligersprojecten kunnen inschrijven zodra er weer gereisd kan worden. Er hebben één
onderwijsinstelling en één studievereniging belangstelling getoond voor een vrijwilligersproject buiten
Nederland. Regiospecialisten werkten met hen en met partners van SIW aan een programma voor de
zomer van 2022. Door corona zijn er slechts enkele scholen bezocht.
Voor 2022 is de belangstelling voor Groeps- en Op Maat projecten groot. Vele vrijwilligers wachten
immers al twee jaar om weg te kunnen naar het project van hun dromen. Zodra het weer kan, staat
een enthousiast team van regiospecialisten, kantoor coördinatoren en een scholencoördinator klaar
om in samenwerking met onze partners vrijwilligers naar hun project te begeleiden.

- -
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4 Nederlandse projecten
In 2021 hebben we in het kader van de vernieuwingen de
Nederlandse projecten onder de loep genomen. Met een nieuw
bestuurslid zijn er enkele nieuwe projecten ontwikkeld. Er is
samenwerking gezocht met nieuwe partners, zowel voor kortere als
langere projecten. In het kader van corona is de bijdrage voor
Nederlandse deelnemers aangepast.

4.1 Zomerprojecten
Voor de korte zomerprojecten is een samenwerking met het AZC in
Wageningen gestart via Welkom in Wageningen waar buitenlandse
jongeren in gastgezinnen zouden verblijven. Ook is een project
Vakantie in de Wijk met het Utrechtse Zuilen verkend. Door corona
zijn deze projecten helaas niet doorgegaan. Datzelfde gold voor een
aantal andere vertrouwde projecten. De projecten Staatsbosbeheer
in Oudemolen en Twijzel, Zonnehoeve in Zeewolde en het COA
Emmen zijn allen geannuleerd. Ook bij onze internationale partners
was er wederom veel onzekerheid rondom het doorgaan van
vrijwilligersprojecten en de mogelijkheid om te reizen.

Het project bij Emmaus Haarzuilens is na goed overleg met alle
partijen doorgegaan, al was het vinden van begeleiders een hele
opgave. Tot het laatste moment was er sprake van veel corona
geregel en improvisatie. Nieuw en uniek was het inzetten van een
blinde begeleider. Dit is na het project met de betrokken partijen
geëvalueerd waaruit een aantal aanbevelingen voortgekomen zijn
over het inzetten van een begeleider met een beperking. Het was
bijzonder de blinde begeleider de uiteindelijk acht deelnemers van
18 t/m 36 jaar (vier vrijwilligers uit Spanje en één uit Azerbaijan,
Frankrijk, Italië en Tsjechië) te horen aankondigen op de modeshow
catwalk.
- -

Hoe is het op het enige
Nederlandse zomerproject?
“Onze groep vrijwilligers bestaat
uit 8 deelnemers en 2 begeleiders.
Voor mij is het de eerste keer dat
ik een project begeleid, dus het is
best spannend om het overzicht te
hebben op wat er allemaal moet
gebeuren, wanneer je moet
ingrijpen en wanneer dat juist
overbodig is. De deelnemers zijn
afkomstig uit Spanje, Frankrijk,
Azerbeidzjan, Italië en Tsjechië.
Het werk bestaat uit diverse
klussen, zoals meubels sjouwen,
kleding sorteren en weggooien en
tuinieren.
Maar belangrijker dan het werk is
natuurlijk het onderlinge contact.
Gelukkig bleek er al gauw een klik
tussen de groepsleden, zodat we
niet geforceerd spelletjes en
andere activiteiten moesten
verzinnen om de mensen te
enthousiasmeren. Er werd al snel
gekaart en onderling gekletst, wat
nog versterkt werd door de
welkomst BBQ die door Emmaus
werd georganiseerd. De volgende
dag werd er een rondleiding
verzorgd door Emmaus. Op
dinsdag
begon
het
echte
werkleven: van 8:30 tot 16:00 uur
werd er gewerkt met gezellige
pauzes tussendoor.
Voor mij is het een hele ervaring
om een groep te begeleiden. Er
komt veel op je af, zoals de
werkverdeling,
activiteiten
organiseren,
budgetbeheer,
signaleren of er groepsproblemen
zijn en het schrijven voor de
nieuwsbrief van SIW. Gelukkig is er
nog genoeg tijd voor ontspanning
en leuke gesprekken met zowel
deelnemers als mensen van
Emmaus. Ik heb er veel van
geleerd.
Door Esther Feldman
(projectbegeleider)
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4.2 Langdurige projecten
Nieuw was een samenwerking met het Duitse ICJA waardoor Duitse jongvolwassenen met behulp van
subsidie voor langere tijd naar Nederland konden komen. Daar is gebruik van gemaakt voor het
ontvangen van vrijwilligers bij Emmaus in Haarzuilens en bij een nieuw project: het Boterhuys in
Warmond. De resultaten waren wisselend, want de klik met de lokale organisatie was er niet altijd.
Met verdriet kijken we terug op het overlijden van een Duitse vrijwilliger tijdens het verblijf in
Nederland. Een traumatische ervaring voor haar familie, Emmaus, ICJA en SIW. Als gevolg hiervan is
onder andere meer aandacht gegeven aan informatie en contacten voor noodgevallen.
We hadden in 2021 twee actieve Nederlandse
European Solidarity Corps (ESC) projecten. Het
derde project kon vanwege corona helaas nog
steeds niet doorgaan. Ook bleek huisvesting in de
regio Utrecht lastiger dan gedacht. De twee
actieve projecten waren beide biologische
boerderijprojecten met elk twee vrijwilligers:
zorgboerderij Hamster Mieden in Drogeham en de
Beekhoeve in Kamerik. Voor het eerst is een ESC
vrijwilliger uit Aruba verwelkomd. Zij is samen met
een vrijwilliger uit Duitsland actief op Hamster
Mieden. De Beekhoeve is gestart met twee
vrijwilligers: een vrijwilliger uit Duitsland en een
Portugese vrijwilliger. Beide zijn helaas voortijdig
gestopt. Middels reflectie met zowel onze
projectpartner als de vrijwilligers hebben we
steeds verder achterhaald waar de schoen wrong.
Arubaanse vrijwilligster in Drogeham
Hierdoor hebben we geleerd over de focus en
samenwerking met onze partners. Doordat ESC zich steeds meer focust op zogenaamde non-formal
learning, worden ESC projecten niet alleen gezien als vrijwilligerswerk maar ook als een plek waar de
vrijwilliger zichzelf ontwikkelt. Dankzij deze focus maken we stappen naar kwalitatief hoogwaardige
projecten die ook voor langere tijd de vrijwilligers blijven prikkelen en interesseren.
Ondanks corona en een team nieuwe medewerkers voor de Nederlandse ESC projecten, wordt de
samenwerking met SIW als positief ervaren. Vrijwilligers hebben het gevoel dat ze altijd bij ons terecht
kunnen als er iets aan de hand is. Ook de begeleiding op hun persoonlijke ontwikkeling wordt als
uitdagend, maar nuttig ervaren. Ook onze partners ervaren onze samenwerking als constructief.
Buitenlandse zendorganisaties werken graag met ons samen. Dit vormt een stabiele basis om het
aanbod van Nederlandse ESC projecten in 2022 en 2023 verder uit te breiden. Voor 2022 is het doel
een Quality Label aan te vragen voor korte ESC projecten in Nederland, zogenaamde European
Volunteering Teams.

- -
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5 Internationale trainingen
Er zijn in 2021 twee Erasmus+ trainingen gecoördineerd met in
het totaal 59 deelnemers uit 12 verschillende landen (Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk Italië, Nederland, Oekraïne, Polen,
Servië, Slovenië, Spanje en Turkije). IVS4Life liet
projectbegeleiders door forum theater ontdekken hoe zij
intercultureel
leren,
individueel
ontwikkelen
en
groepsprocessen kunnen faciliteren. Deze training bestond uit
een online training, waarna de begeleiders het geleerde in de
praktijk brachten in hun project met tot slot een online seminar
voor evaluatie en verdere verdieping. Daarnaast is Culture Act
georganiseerd, waarbij medewerkers uit het Alliance netwerk
improvisatievaardigheden hebben opgedaan als middel om een
interculturele dialoog te faciliteren. De derde training, FACE ON, over online faciliteervaardigheden is
vanwege de corona pandemie uitgesteld tot 2022.
Na een eerdere afwijzing is eind 2021 opnieuw een accreditatie aangevraagd om de komende jaren
structureel internationale Erasmus+ trainingen voor jeugdwerkers te kunnen aanbieden.

- -
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6 Voor medewerkers, door medewerkers
In 2021 is de organisatie weer stapje voor stapje verder geprofessionaliseerd, mede dankzij de
continuïteit van een parttime betaalde kantoor coördinator. Zij heeft alle vrijwilligers en medewerkers
inclusief bestuur support gegeven en bood stabiliteit tijdens de coronapandemie. In oktober heeft zij
na twee jaar afscheid genomen en hebben we een nieuwe parttime kantoor coördinator aangenomen.
Daarnaast is een parttime betaalde coördinator voor marketing & communicatie aangenomen om de
continuïteit in dit team te waarborgen en het betreffende bestuurslid te ontlasten.
Net als andere jaren bleef het een komen en gaan van medewerkers. Ook binnen het bestuur. Het is
eindelijk gelukt een bestuurslid marketing & communicatie te vinden, wat zijn vruchten heeft
afgeworpen. Daarnaast verwelkomden we een nieuw bestuurslid voor de ESC uitzendingen en een
nieuwe penningmeester. De voorzitter is herbenoemd en zorgt zo voor de continuïteit. Het bestuur
heeft meestal virtueel vergaderd, maar soms ook op 1.5 m afstand, met dank aan buurthuis De Beatrix.
Nieuwe regelgeving zoals de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen is regelmatig aan de orde gekomen
in de bestuursvergaderingen.
Er zijn drie medewerkersbijeenkomsten georganiseerd, waarvan één in oktober zelfs fysiek. Dit was
voor de deelnemers zeer motiverend, met dank aan JoHo!

Het aantal medewerkers is in de loop van 2021 verder licht toegenomen van 70 tot zo’n 75
medewerkers aan het eind van het jaar: er zijn maar liefst 34 nieuwe medewerkers gestart. Met 44
sollicitanten hadden de HR medewerkers weer hun handen vol. Door gericht zoeken naar jongeren
met bijvoorbeeld een migratieachtergrond is SIW meer divers geworden. Maar er hebben ook 26
medewerkers afscheid genomen van SIW, waarbij het gebrek aan fysieke bijeenkomsten en de sluiting
van het kantoor een rol speelden. Zij zijn als gevolg van de coronapandemie met een virtuele WAAR
bon bedankt, wat veel leuke reacties opleverde. Ook zijn veel medewerkers door corona ziek
geworden. 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 re-integratie 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 stagiaires vormgeving van het Grafisch Lyceum in Utrecht en
- -
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afstudeerders van de Breda University of Applied Sciences en de Hogeschool Utrecht de weg naar SIW
weten te vinden.
In de zomer is net als eerdere jaren een enquête
onder medewerkers uitgevoerd. De uitkomsten zijn
onder andere gebruikt om de trainingsbehoefte
van de medewerkers te inventariseren. Er zou een
buddy programma gestart worden om nieuwe
medewerkers zich sneller thuis te laten voelen en
zo hopelijk het verloop te verminderen, maar door
corona en verloop in het HR-team is dit er niet van
gekomen.

Niets anders
“Ik vind SIW een mooie organisatie en vind het
positief dat er op dit moment hard gewerkt wordt
aan vernieuwing en ontwikkeling, dus ik heb voor
nu niet iets wat ik graag anders wil zien.”
Quote uit medewerkers enquête

De Jongeren Advies Raad (JAR) was ook in 2021
actief. Een vertegenwoordiger van de JAR was bij
elke bestuursvergadering aanwezig en draaide
volwaardig mee. Ook heeft de JAR de traditionele
nieuwjaarsborrel georganiseerd en een virtuele
pubquiz.
De Raad van Advies is in april en november
bijeengekomen om de impact van de corona
pandemie op SIW en het beleidsplan voor 2022 te
bespreken.
Contacten met andere soortgelijke vrijwilligersorganisaties zijn aangehaald in het kader van de
prioriteit ‘Meer samen’, mede dankzij de geplande vernieuwingen en de Buitenlandbeurs in november.
Op een heidag in november is stil gestaan bij actuele trends, de positionering van SIW en welke
activiteiten vrijwillig of betaald uitgevoerd zouden
moeten worden. Dat heeft geresulteerd in het 2022
jaarplan en een aanzet tot een visie voor SIW
richting 2025. Het jaarplan is goedgekeurd op een
medewerkersbijeenkomst eind november. Deze
bijeenkomst werd beëindigd met een traditionele
complimentenronde. Op de Dag van de Vrijwilliger
werden voor het tweede jaar alle vrijwillige
medewerkers in het zonnetje gezet middels een
actie van ‘NL voor elkaar’.

6.1 Het pand
Het jaar begon dramatisch met waterschade in het
pand, welke ook de elektriciteitsvoorziening raakte.
Gelukkig dekte de verzekering de schade. Het
kantoor is in 2021 door corona beperkingen en de
oproep tot thuiswerken helaas nauwelijks open
geweest. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt
het kantoor verder op te ruimen.

- -

Het kantoor van SIW is gesitueerd in één van de
leukste buurtjes in hartje Utrecht: Wijk C. Deze wijk
heeft haar naam te danken aan de Fransen die in
1811 Utrecht overnamen en besloten alle wijken een
letter te geven in plaats van een onuitspreekbare
Nederlandse naam. Het kantoor bevindt zich in een
meer dan 100 jaar oud sfeervol pand dat al sinds
1974 het eigendom is van SIW.
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6.2 Trainersgroep
Vanwege de coronapandemie is maar aan een enkele vrijwilliger een voorbereidingstraining gegeven.
Wel is de infodag uitgebreid met een kort training element. Ook is de training Wijzer met kids opgezet
die eerder door Muses gegeven werd. Muses heeft in de loop van 2021 SIW benaderd om hun
e-learning module over te nemen, waar door het bestuur en de trainersgroep positief op is gereageerd.
In 2022 hopen we deze licht aan te passen en dan actief te gaan gebruiken.
Ongeveer elk kwartaal 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 SIW op je CV, fotografie en interculturele bewustwording. Dit jaar
is er geen training gegeven aan de begeleiders van de Nederlandse projecten aangezien er slechts één
project doorging. Maandelijks is een selectie van workshops uit het aanbod van de Utrechtse
Vrijwilligers Centrale in de interne nieuwsbrief gepubliceerd. In totaal hebben medewerkers 37 keer
een training gevolgd in 2021.

6.3 Sociale veiligheid
Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is 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. In 2021 is de
aanvraagmethode gewijzigd naar een zogenaamd e-VOG.
Eind 2021 is een nieuwe vertrouwenscontactpersoon benoemd, die zich zowel op de
medewerkersbijeenkomst als via de interne nieuwsbrief heeft voorgesteld.
Het privacy-beleid is diverse keren aan de orde geweest door bijvoorbeeld vragen over medische
achtergronden van vrijwilligers. Het privacy beleid zal in 2022 herzien worden.

6.4 Internationale conferenties
SIW is een full member van de Alliance of European Voluntary
Service Organisations. Net als andere jaren woonde SIW 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. Door corona waren deze bijeenkomsten in
2021 virtueel. Vanuit SIW hebben 8 medewerkers parttime aan
de Technical Meeting meegedaan en 2 medewerkers aan de
virtuele General Assembly in het najaar. In de General
Assembly is een voorstel van SIW aangenomen om deze
bijeenkomst in 2023 in Nederland plaats te laten vinden, naar
alle waarschijnlijkheid in het Buitencentrum in Overasselt. SIW
bestaat dan 70 jaar en is één van de oprichters van de Alliance.
Ook was er de General Assembly van CCIVS. Hier heeft
één medewerker parttime aan deelgenomen.
In 2021 werd voor het eerst contributie gevraagd voor het
lidmaatschap van SCI. Na verdere uitleg is daarmee ingestemd,
wat ook de banden met SCI heeft verstevigd. Aan het SCI
Exchange Platform heeft één medewerker parttime
deelgenomen.

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.

Een hele ervaring
De jaarlijkse Technical Meeting (dit
jaar voor het eerst online) was
interessant en inspirerend. Zoom calls
met circa 150 bekende en nieuwe
gezichten
uit
onze
partnerorganisaties vanuit heel
Europa, Azië, Afrika en LatijnsAmerika; Het leek de NAVO wel!
Ellen Beenen, regiospecialist

- -
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6.5 De medewerkers in 2021
SIW dankt de volgende mensen voor hun inzet in 2021. Zij vormden SIW en verdienen allen waardering
voor hun enthousiaste inzet.
Medewerkersoverzicht Jaarverslag 2021
raad van advies

vertrouwenscontactpersoon

juridisch adviseur

kindvriendelijke projecten

Lindsay Mulder

Klaske van der Veen

Angeni Atwaroe

Ellen Beenen

Wilmar Schuitenmaker

Esther Visser

financiën

vertegenw. internat. werkgroepen fondsenwerving

schoolprojecten

project coördinator

ict

Emad Mohieldin

Coen Wilms

Rob Schenk

Abdelkader Benameur

Saskia Martinelli

Jan van Beers

Gertien van Goudoever

Joke Twigt

Sterre Boekel

Annet Hammer

Mohsin Ahdahchour

Rob van Leeuwen

Marc van der Veeken

Hans van Dommele

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

Maarten Bruna

Christine Neuteboom

Peter Lutz

trainers groep

jongeren advies raad

P&O

duurzaamheid adviseur

afstudeerder/stagiair

afstudeer/stagebegeleider

Klaske van der Veen

Chris van den Boomen

Lisette Mandemaker

Cynthia Mooij

Alycia Thomas

Coen Wilms

Lotte Knapen

Luuk Prieckaerts

Jochem van Dinther

Layla Menge

Caroline Riemens

Chris van den Boomen

Rob van Leeuwen

Siewan Kleve

Sarah Chaquibi

Sannerijn Jansen

Julia de Geus

Eric Visch

Rudy Schuurman

Julia de Geus

Faiza el Kaderi

Kim Teling

Annet Hammer

Suzan Wiersma

Mohamed Gas

Bob Tempelman

Anneke Bruin
Insa Duvos

Sandra Valenbreder

Marleen Verhagen

Tjada Latupeirissa

Brilliant Nyambi
Martine Fagel

bestuur

kantoor

nederlandse projecten

ESC uitzendingen/ontvangsten groeps- en op maat projecten marketing & communicatie

Coen Wilms

Han Stehouwer

Borchert de Vries

Aletta Blaisse

Borchert de Vries

Chris van den Boomen

Harriët van Heusden

Harriët van Heusden

Patrick Vlaar

Anne Willemsen

Ellen Beenen

Diana van den Haselkamp

Piet van Ommeren

Jennifer O'Neal

Francisca de Groot

Sharon van der Heijden

Harriët van Heusden

Dirk Zekveld

Siewan Kleve

Anja Geraschenko

Jari Korbee

Sietske Hoekstra

Trijny Kruizenga

Ingrid Coenen

Eva de Witte van Wijngaarden Justine Erens

Jeroen Freriks

Virginia Tortello

Willem Alferink

Jetteke de Vries

Eric Visch

Lina Udwan

Jeroen van Ravenhorst

Eva de Witte van Wijngaarden

Abdelkarim Hafidoun

Joke Twigt

Marc van der Veeken

Marjoleine Zuidenbosch*

Sofia Antonellini

Florin Georgescu

Waldemar Krijgsman

Maarten Bruna

Janneken Sprangers

Christine Neuteboom

Trijny Kruizenga

Marije Suelmann

Antonio Perrone

Marthe van der Graaff

Luuk Prieckaerts

Geerte Stuitje

Esther Feldman

Quirine van Roosmalen

Christine Neuteboom

Renee Welvaadt

Peter Lutz

Marit Staal*

Jack Beard

Walter Reekers

Krista Wassenburg

Theo van der Greft

Tjada Latupeirissa

Nienke Tolsma

Melissa van der Meijden

Lisanne Evenhuis

Sjef Rutte

Aletta Blaisse*

Peter Rensch

Stephan Herbert

Mary Brown

Alycia Thomas

Stefano Essed

Thijs van Son

Petra Luiken

Eric Visch

Tjada Latupeirissa

Tjada Latupeirissa

Julia de Geus

Tjitske Lettinga

Siewan Kleve
Annet Hammer
Florian Albronda
Insa Duvos
Jasper van Zaanen
Jerrel Oron
Kim Teling
Michel Hoebink
Peter Rensch
Sandra Valenbreder

- -
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7 Marketing & Communicatie
In het grotendeels door corona beheerste jaar heeft marketing & communicatie (Marcom) zich er op
gericht om enerzijds snel te acteren als er mogelijkheden waren om te gaan uitzenden en anderzijds
ons zo goed mogelijk voor te bereiden voor 2022, een jaar
waarin we hopen dat er aanzienlijk meer mogelijk zal zijn.

7.1 De organisatie
Het Marcom-team heeft in 2021 aanzienlijk meer body en
structuur gekregen. In april is een parttime betaalde
coördinator marketing & communicatie aangesteld. In mei
volgde de invulling van de al langere tijd vacante positie van
bestuurslid marketing & communicatie. De verdere bezetting
van het team is redelijk stabiel gebleven, waardoor er
gebouwd kon worden aan een meer structurele aanpak. Een
mooie basis om in 2022 op voort te borduren.

7.2 Introductie van het nieuwe logo en pr-materiaal
In mei 2021 is het al in 2020 ontwikkelde logo van het kompas
en de bijbehorende slogan Discover your impact abroad!
geïntroduceerd. Het was aanleiding voor een persbericht om
SIW op de kaart te zetten. In het najaar is in de nieuwe huisstijl
een poster, een folder en een roll-up banner ontworpen door
studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht. De plannen liggen
klaar voor een vernieuwde uitstraling van het kantoor in het
voorjaar van 2022.

7.3 Infodagen, beurzen en infoaanvragen
De SIW-infodagen en beurzen zijn in 2021 – met uitzondering
van de Buitenlandbeurs – allemaal virtueel georganiseerd. In
totaal
hebben
er
zes
informatiebijeenkomsten
plaatsgevonden waaraan in totaal 69 personen hebben
deelgenomen, evenveel als in 2020. Naast diverse
evenementen als de Tussenjaarbeurs en enkele sessies op
scholen, sprong de Buitenlandbeurs eind november er positief
uit. De stand op de beurs zag er prima uit met dank aan IBONederland voor hun afgestane ruimte. Er zijn door een team van negen SIW’ers ongeveer 250 emailadressen verzameld. Tot slot zijn er in 2021 via de website 200 info-aanvragen binnengekomen,
een stuk meer dan de 150 in 2020.

7.4 Website, sociale media, nieuwsbrieven en ambassadeurs
Naast de publicatie van het nieuwe logo op de website is er stapsgewijs gewerkt aan (kleine)
verbeteringen, is de content regelmatig ge-update en is er gewerkt aan de introductie van de
cadeaubon, die overigens geen succes is gebleken. Wel blijkt telkens dat er binnen SIW veel ideeën
leven over de website. Deze zullen in 2022 geïnventariseerd worden om tot verdere stappen te komen.
Als opmaat daartoe is in 2021 een prachtige scriptie geschreven door een afstudeerstudente. Het
totale bezoek aan de website is iets gedaald, maar met een duidelijk herstel in het tweede half jaar.

- -
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Sociale media hebben veel aandacht gehad. Met name op Facebook en Instagram is vanaf mei twee
tot drie keer per week gepost. Dat heeft veel meer reuring gegeven. We zijn vooral goed zichtbaar op
Instagram waar het aantal volgers in een jaar tijd met 50% is toegenomen. Ook is er vanaf de zomer
extra aandacht geweest voor het betaald adverteren op Facebook en Instagram, met als gevolg een
toename van het verkeer naar de website.
Maandelijks is er een interne nieuwsbrief verschenen om alle medewerkers goed geïnformeerd te
houden. Daarnaast is er voorafgaand aan elke infodag een externe nieuwsbrief verstuurd, waarmee
ons aanbod en projecten regelmatig onder de aandacht zijn gebracht. Het aantal ambassadeurs is
verdubbeld naar 14.

7.5 Samenwerking en publiciteit
Over het zichtbaar maken en promoten van internationaal vrijwilligerswerk is regelmatig vanuit het
Marcom-team overleg gevoerd met het Nederlands Jeugd Instituut. Ook is er een start gemaakt met
het aanhalen van contacten met scholen en decanen. Deze samenwerkingen zullen in 2022 verder
worden uitgebouwd.
SIW heeft in september 2021 de campagne ‘Weeswijs’ van het Better Care Network gesteund. In deze
campagne werd aandacht gevraagd voor weeshuistoerisme. SIW staat volledig achter de inhoud van
deze campagne en heeft ook zelf een persbericht uitgegeven, met name om internationaal
vrijwilligerswerk in brede zin op een positieve manier op de kaart te zetten. Uiteindelijk heeft dit geleid
tot de plaatsing van een ingezonden brief op het digitale platform van de Metro. Daarnaast is het
bericht ook als blog op onze eigen website geplaatst, is het verspreid via de sociale media en heeft het
diverse contacten met de pers opgeleverd voor de toekomst.

- -
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8 Sociaal en duurzaam
8.1 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.

8.2 Duurzaamheid
Na de start midden 2018 is er weer een volgende stap gemaakt om duurzaamheid binnen SIW en bij
vrijwilligers onder de aandacht te brengen. Het gaat hierbij om duurzaam reizen, een duurzamer
kantoor en duurzamere Nederlandse projecten.
In 2021 is SIW lid geworden van SDG Nederland. En op de website kunnen buitenlandse projecten nu
per Sustainable Development Goal (SDG) geselecteerd worden. Voor de twee medewerkers die voor
SIW op pad zijn geweest is de CO2-uitstoot weer gecompenseerd. Een afstudeerder is 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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9 Financiën
Na een financieel moeilijk 2020 werden ook in 2021 de activiteiten van SIW zwaar geraakt door de
corona pandemie. Het jaar stond in het teken van afwachten, opstarten, uitstellen en weer afwachten.
Om de gevolgen van de crisis financieel beheersbaar te houden is de kantoororganisatie afgeslankt tot
een absoluut minimum en is ook weer een beroep gedaan op de NOW steunmaatregelen van de
overheid.
Er is een beperkt aantal vrijwilligers uitgezonden en er zijn slechts enkele buitenlandse vrijwilligers
ontvangen. Door de doorgevoerde bezuinigingen en het weer op kunnen starten van activiteiten in het
derde kwartaal is het resultaat over 2021 met een batig saldo van bijna 8.000 euro afgesloten na het
omvangrijke verlies over 2020. De gezonde liquiditeitspositie en het vooruitzicht op goede projecten
in 2022 maken dat er geen onzekerheid bestaat over de continuïteit van de organisatie.
SIW heeft over 2021 een jaarrekening opgesteld. Een afschrift van deze jaarrekening is op aanvraag
beschikbaar. De in deze financiële informatie opgenomen gegevens zijn ontleend aan deze
jaarrekening. Een kascommissie heeft vastgesteld dat de inkomsten en uitgaven juist en volledig zijn
weergegeven in de jaarrekening.
Alle bestuurders van SIW verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een
vergoeding voor gemaakte onkosten.

9.1 Balans

- -

17

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten | Jaarverslag 2021

9.2 Winst- en verliesrekening
Staat van baten en lasten over 2021

- -
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10 Partners, subsidiegevers, sponsors en donateurs in 2021
Hieronder het overzicht van met name de wereldwijde en Nederlandse partners van SIW.

Alliance

CCIVS

SCI

Vaccinatiecentrum

JOHO

Staatsbosheer Twijzel &
Staatsbosbeheer Drentsche
Aa

Emmaus Nederland

Emma centrum

Zonnehoeve Zeewolde

CIBT Visa

COA Unit Noord

Muses

OneWorld

Vrijwilligers Centrale
Utrecht

Better Care Network

Buurthuis de Beatrix

NIVON – Koos Vorrinkhuis

Boterhuys Warmond

NJi

IBO-Nederland

Afdeling Online

Zorgboerderij Hamster
Mieden in Drogeham

Welkom in Wageningen

Boerderij Beekhoeve in
Kamerik

NL voor elkaar

SIW bedankt deze organisaties van harte voor hun samenwerking in 2021!
De volgende subsidiegevers hebben in 2021 bijgedragen aan het overgebleven Nederlandse project en
aan onze gesubsidieerde 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 onze
activiteiten 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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Bijlage: Activiteitenplan 2021
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JAARVERSLAG 2021
OPNIEUW EEN CORONAJAAR

1.834

21.414

75

5

SIW WEBSITE BEZOEKERS

MEDEWERKERS

AFSTUDEERDERS

5

201

8

3

BEURZEN (1X FYSIEK)

INFOVERZOEKEN VIA WEBSITE

LEDEN
BESTUUR

LEDEN JONGEREN
ADVIESRAAD

6

€431

INFODAGEN (VIRTUEEL)

DONATIES

ONTVANGERS EXTERNE
NIEUWSBRIEF

15

€7.820
POS.RESULTAAT

44

34

SOLLICITATIES

NIEUWE
MEDEWERKERS

ONTVANGEN VRIJWILLIGERS IN NEDERLAND

WARMOND

KAMERIK

DROGEHAM

HAARZUILENS

Het Boterhuys

Boerderij
Beekhoeve

Zorgboerderij
Hamster Mieden

Emmaus

2
deelnemers
- samenwerking
ICJA Duitsland-

29

2

2
deelnemers
- Groen project -

UITGEZONDEN
VRIJWILLIGERS

9

deelnemers
- Sociaal project -

deelnemers
- Sociaal project -

LANDEN
uitgezonden vrijwilligers
EUROPA

10

0

AANTAL

LANDEN

GROEPSPROJECT

19

Duitsland, Estland, Frankrijk,
Italië, IJsland, Portugal,
Spanje

ESC PROJECT

10

Bulgarije, Curaçao, Frankrijk,
Italië, Oostenrijk, Polen,
Slovenië, Tjechië

19

TRAININGEN
NATIONAAL

1 X PER KWARTAAL
introductietrainingen

LID VAN SDG NEDERLAND

2

SELECTIE PROJECTEN PER SDG MOGELIJK
2 MEDEWERKERS CO2 COMPENSATIE

voorbereidingstrainingen vertrekkende
vrijwilligers, waarvan 1 kidstraining

37
workshops/trainingen

INTERNATIONAAL 8
parttime deelnemers
Alliance Technical Meeting

2

deelnemers
Alliance General Assembly

1
parttime deelnemer
CCIVS General Assembly

1

parttime deelnemer
SCI Exchange Platform

ERASMUS PLUS

59
deelnemers uit 12 landen
IVS4life (forum theater)
Culture Act (culturele dialoog)
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SIW Internationale Vrijwilligersprojecten
Willemstraat 7
3511 RJ UTRECHT

Telefoon: 030-2317721
WhatsApp: 06-82208746
Internet: www.siw.nl

RSIN/fiscaal nummer: 002817482

KvK-nummer: 41165368
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