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ONTWIKKELING AANTAL MATCHES IN 2017

ONTWIKKELING AANTAL MEMBERS EN SPONSORS IN 2017

In de grafiek de groei van het aantal members en het aantal sponsors. Eind december 

hadden we 965 members, van wie er 733 daadwerkelijk van een of meer aanbieding(en) 

gebruik hebben gemaakt. Het percentage van deze actieve members zit rond de 75%.

Aantal actieve sponsors
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OVERZICHT
In 2017 kwamen we uit op de volgende aantallen:
• Aan het eind van 2016 waren er ruim 200 actieve 
 sponsors; eind 2017 is dat aantal gestegen naar 342 
 actieve sponsors.
• Daarnaast zijn er 28 sponsors niet meer actief. In 
 vijftien gevallen kwam dit door beëindiging van de  
 bedrijfsactiviteiten; elf sponsors stopten vanwege 
 een of meer no-show(s) of een vervelende ervaring 
 met een member. 
Veel van de actieve sponsors hebben een herhaald  
aanbod (elke week of maand een gratis dienst, product 
of verwennerij). Andere sponsors kiezen voor een een-
malige aanbieding, vaak voor veel mensen tegelijk.

DE NIEUWE SPONSORS
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Net als armoedeverzachting is ‘empowerment’ een speerpunt. Hoe kan Quiet zoveel mogelijk toevoe-
gen aan het gevoel van eigenwaarde van members? Hoe kunnen we helpen om hun talenten het best 
tot hun recht te laten komen? 

Dat zijn de kernvragen die we ons stellen bij de keuzes 
die we dagelijks maken. Hieronder per segment de ont-
wikkelingen van de laatste drie maanden. Voor meer 
inkleuring sluiten we het document ‘Empowerment & 
Verhalen’ bij.

INLOOPOCHTENDEN 
Het aantal bezoekers van de inloop groeit gestaag. 
Kwamen er in het eerste halfjaar gemiddeld zo’n 30 be-
zoekers naar de inloop, in het tweede halfjaar steeg dat 
gemiddelde naar 50. In totaal bezochten 2018 mensen 
onze inloop in 2017. Deze stijging is te danken aan een 
aantal factoren:
•	Het	membertal	is	gedurende	het	jaar	flink	gestegen.
 Het inschrijfteam en het belteam attenderen nieuwe 
 members uitgebreid op de laagdrempeligheid en  
 gezelligheid van de wekelijkse inloop.
• Het gastvrije onthaal, de ontspannen sfeer en de 
 saamhorigheid versterken het positieve gevoel.
• Mond-tot-mond-reclame door members onderling.
• Positieve communicatie en attendering via nieuws 
 brieven en Facebook.

In de Quiet Actieweek mochten we 150 members ver-
welkomen voor een speciale inloop, compleet met een 
ritje door Tilburg in de Parel Express, diverse optredens 
en een loterij met voor iedereen een prijs. 

GEZAMENLIJKE BELEVING & EFFECTEN
Onder ‘Sponsors’ kun je lezen dat er de afgelopen drie 
maanden extra veel evenementen zijn geweest waarbij 
grote groepen members samenkwamen. We merken 
dat dat veel mensen een extra boost geeft; door het 
respect en de saamhorigheid die worden ervaren voe-
len members zich veilig en willen ze vaak ook het beste 
uit zichzelf halen en bijdragen aan de community. Kort-
heidswege enkele sprekende voorbeelden:

• Puberzoon van member helpt mee bij feestelijke  
 inloopochtend, en assisteert bij optreden van artiest. 
 Dat mag hij vaker gaan doen. Moeder: “Het is heel  
 goed voor zijn zelfvertrouwen en rust. Het werkt beter  
 dan welke therapie ook!”
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• Bij de sinterklaasmiddag voor 55-plussers ziet een 
 member zijn vrouw - die in een sociaal isolement  
 verkeerde - voor het eerst sinds lange tijd weer lachen,  
 en zelfs dansen. Nu is zij regelmatig aanwezig op de  
 inloopochtend.
• Oudere mevrouw die ‘eindelijk’ durfde te komen op de  
 inloopochtend, legt meteen contact om ’s avonds met  
 andere members te gaan eten bij RestoVanHarte. 
• Member, herstellende van ziekte, haalt zoveel energie 
 uit de Quiet-sfeer dat ze zich als vrijwillige taalhulp  
 aanbiedt bij onze buren. 

Daarnaast overwinnen steeds meer members hun 
schroom en zetten ze zich in als vrijwilliger. Al doende 
verbreden ze hun vaardigheden. Gunstig voor Quiet, 
maar vooral ook voor de mensen zélf.

Ook effectief: regelmatig komen maatschappelijke  
partners op de inloopochtend - in een prettiger setting 
dan gebruikelijk - voorlichting geven over de mogelijk-
heden om hulp op diverse gebieden te krijgen, zoals 
de Meedoenregeling, bijdrage in de schoolkosten, taal-
hulp, et cetera.

BELTEAM EN INSCHRIJFTEAM
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CAMPAGNEWEBSITE IKDEELQUIET.NL
In de aanloop naar de Quiet Actieweek (16-20 okto-
ber) hebben we samen met Freshheads (en Toffey) 
deze website ontwikkeld om alle content pakkend en  
efficiënt	 te	 visualiseren.	 Hieronder	 viel	 ook	 het	 
tonen van een aantal kernstatistieken uit het platform.  
Doel was uiteindelijk zoveel mogelijk aanmeldingen te 
verzamelen van mensen die iets willen betekenen voor 
Quiet. De resultaten komen aan bod onder ‘Marketing & 
Communicatie’.

MATCHEN
Het verbeteren van het matchen van de vraag vanuit de 
members en het aanbod vanuit de sponsors krijgt het 
hele jaar door veel aandacht. 

Vanaf september is een duidelijke trend te zien: het 
aanbod via het platform wordt door diverse aanpas-
singen meer dan voorheen gelijkelijk verdeeld over de 
héle groep members. Iedereen ontvangt nu via het plat-
form gegarandeerd minimaal één keer per maand een 
aanbieding. Members krijgen daarnaast ook nog regel-
matig extra aanbiedingen via de nieuwsbrieven en de 

inloop. Het gemiddeld aantal matches per member in 
heel 2017 komt uit op 8. Gemiddeld hebben members 
in 2017 dus acht keer iets bijzonders meegemaakt via 
Quiet.

VERZILVEREN
We spreken van een ‘verzilverde’ aanbieding als een 
member daadwerkelijk gebruik heeft  gemaakt van een 
geaccepteerde aanbieding. In 2017-Q3 gaven we al aan 
de procedure rond (het registreren van) zo’n verzilvering 
verbeterd moest worden. In Q4 hebben we een nieuw 
concept bedacht, uitgewerkt en gevalideerd bij een aan-
tal sponsors. Anders dan we verwachtten werd dit door 
een testgroep van sponsors niet als een verbetering en/
of vereenvoudiging ervaren. Daarom hebben we afge-
zien van invoering.

In Q1 van 2018 staat dit project boven aan de planning 
bij Freshheads en Quiet. Er zijn al duidelijke en goede 
ideeën ontstaan die we hopelijk in Q1 kunnen gaan  
ontwikkelen en realiseren. Met het oog op de beoogde 
uitrol naar meer steden in 2018 is het belangrijk dat we 
dit zo snel mogelijk oplossen.
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Op 17 oktober 2017 ging in Den Bosch, Groningen  
en	Maastricht	de	Quiet	Community	officieel	van	start.	
In Q4 werd in deze steden de werving van members in-
gezet respectievelijk doorgezet. De tussenstanden van 
eind 2017:

Initiatiefnemers in Rotterdam, Drechtsteden, Hilvaren-
beek, Woerden, Amersfoort en Oss worden momenteel 
vanuit Tilburg intensief begeleid bij het starten van 
een Quiet Community. In de loop van 2018 zullen deze 
daadwerkelijk gestalte krijgen.
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Wereldarmoededag, dit jaar op dinsdag 17 oktober, gre-
pen we wederom aan om extra aandacht te vragen voor 
stille armoede: de hele Quiet Actieweek voerden we 
flink	campagne	onder	het	motto Ik deel Quiet. Jij ook? 
Bedoeling was om zoveel mogelijk mensen in actie te 
krijgen voor Quiet. We werkten hierbij nauw samen met 
marketingadviesbureau Toffey.
Ook wilden we veel aandacht genereren voor de start 
van nieuwe Quiet Community’s in Groningen, Maas-
tricht en Den Bosch. Op 17 oktober hadden zij ieder hun 
eigen evenement georganiseerd, stuk voor stuk goed 
opgepikt door de media.


