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Inleiding 
 

De Quiet Community (een marktplaats zonder geld) is in Tilburg ontstaan en dit ‘proven concept’ 

gaat welzijnsorganisatie Trajekt ook in Maastricht introduceren. Hiertoe is een lokale stichting Quiet 

Community Maastricht opgericht, als onderdeel van het samenwerkingsverband Stichting Quiet 500 

Nederland en doorontwikkeld met als doel binnen drie jaar te verzelfstandigen. Om dit te realiseren 

zal samengewerkt worden met bestaande initiatieven in Maastricht en met alle relevante partijen 

(gemeente, welzijn, bedrijfsleven, lokale organisaties, fondsen, etc.) De Quiet Community Maastricht 

kan met haar platform de onderlinge samenwerking versterken. 

De Quiet Community is een initiatief dat in Tilburg is ontwikkeld en getest. Het is een deelnetwerk 

waarin producten, diensten, verwennerij en talenten worden gedeeld op basis van ‘Halen, Brengen 

én Delen!”.  Armoede is een tekort aan geld én een tekort aan meedoen, een destructieve 

combinatie. In de Quiet Community doet iedereen mee.  

 

Solidariteit in onze samenleving is geërodeerd waardoor armoede een individueel probleem lijkt te 

zijn geworden,  “Eigen schuld dikke bult”. In de Quiet Community helpen mensen elkaar verder. 

Gelijkwaardigheid wordt gemeten aan materieel bezit, “hoe meer hoe beter”. In de Quiet 

Community is iedereen gelijkwaardig.   

Het principe is dat Quiet Members (mensen die leven in een armoede situatie) op basis van hun 

behoeften of interesses een dienst, een product of een verwennerij krijgen aangeboden, zonder een 

gevraagde of verplichte tegenprestatie. Dit leidt ertoe dat members uit de vicieuze armoedecirkel 

(niet deelnemen aan maatschappij, slechts basisbehoeften vervullen, schaamte, geen 

zelfvertrouwen) stappen. Zij gaan zich hierdoor actief inzetten voor en in de Quiet Community, 

middels wekelijkse inloop, activiteiten én inbreng eigen kwaliteiten. We noemen dit Quiet Live. 

Afbeelding 1 Infographic Quiet Community 
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De ervaring is namelijk dat dit hen sterkt om vervolgens zelf iets bij te dragen.  Zij (her)vinden hun 

waarde in de Quiet Community, komen uit het isolement, kunnen met lotgenoten sparren en 

brengen uiteindelijk hun eigen verborgen en vergeten kwaliteiten in. Empowerment staat centraal. 

Mensen in armoede zijn niet zielig, ook zij beschikken over eigenschappen waarmee ze anderen 

kunnen helpen. Iedereen kan van waarde zijn. Het enthousiasme onder deelnemende ondernemers 

en particulieren in Tilburg is groot en ervaring leert dat de members spontaan hun eigen talenten 

gaan delen, binnen de community maar ook daarbuiten. 

 

Alles wat Quiet doet is gericht op 3 hoofdactiviteiten: 

1. Verzachting: We willen zoveel mogelijk arme gezinnen actief onderdeel laten zijn van de Quiet 

Community. Hiermee krijgen ze toegang tot producten en diensten die het leven iets 

aangenamer voor ze maakt. Deze producten en diensten worden aangeboden door het 

bedrijfsleven en de bevolking van de aangesloten steden. 

2. Bewustwording:  Via Quiet Community willen we zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust 

laten worden van wat  armoede in Nederland is, dat dit heel veel mensen raakt (meer dan 1,25 

miljoen) én dat de negatieve stigmatisering afneemt. 

3. Empowerment:  Daarnaast versterkt een lidmaatschap ook het gevoel van deel uitmaken van de 

Quiet Community,  waardoor de Members niet alleen halen, maar juist ook willen delen en 

brengen door het inzetten van hun eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele (Quiet) 

Community. Weer kunnen meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen en 

daardoor een positiever zelfbeeld krijgen leidt tot opnieuw invloed willen hebben op de eigen 

situatie én het zelfstandig vinden van de uitweg naar een betere toekomst voor zichzelf en hun 

(directe) omgeving.  

 

Het unieke van de Quiet Community is: 

 Het is gebaseerd op vertrouwen. Om member te worden hoeven mensen niet meer (opnieuw) 

hun hele doopceel op tafel te leggen en schriftelijke bewijzen te overleggen.  

 Op voorhand wordt geen tegenprestatie gevraagd, het aanbod wordt onvoorwaardelijk 

gegeven. Dat verlaagt de drempel en de praktijk laat zien dat het grote merendeel uiteindelijk 

zelf aanbiedt om iets voor de community terug te doen. Dat is krachtiger dan wanneer op 

voorhand een tegenprestatie wordt verwacht. 

 De aanpak is niet stigmatiserend: buiten de member en aanbieder weet niemand dat de 

goederen en diensten gratis aangeboden worden. Zo kunnen members bijv. in een restaurant 

eten zonder dat andere bezoekers weten dat ze niet hoeven te betalen. Maar zij mogen wel hun 

“geluksmomentje” delen als men dat samen wil. 

 

Kijk voor meer informatie over het ontstaan en succes van de Quiet Community op het interactieve 

jaaroverzicht van de Quiet Community Tilburg ( http://jaaroverzicht.quiet.nl). Quiet Community is 

ondertussen winner van de European Social Innovation Award (ESIW) 2016 en winnaar van de 

gouden Dutch Interactive Award 2016 in de categorie ‘Communities”.  

Vanaf eind 2017 komt de Quiet Community beschikbaar voor heel het land. Met  

‘s-Hertogenbosch en Groningen zal Maastricht als 4e stad starten met dit proven 

concept.  

http://jaaroverzicht.quiet.nl/


Quiet Community Maastricht   

 
 

 

Projectplan versie 1 september 2017  Pagina 3 
 

Welzijnsorganisatie Trajekt heeft zich, in goede samenwerking met mede initiator Gemeente 

Maastricht, opgeworpen als initiatiefnemer, kartrekker en kwartiermaker voor de op te richten 

Stichting Quiet Community Maastricht. Door deze stevige duopresentatie was de moederorganisatie 

snel overtuigd van slagkracht en draagvlak in Maastricht. Trajekt levert voor de duur van maximaal 

drie jaar 0,9 FTE aan menskracht in de vorm van projectleiding en operationele inrichting en draagt 

daarmee substantieel bij aan de succesvolle implementatie van de Stichting Quiet Community 

Maastricht. 

De ontwikkelingen in Maastricht zullen in nauwe samenwerking plaatsvinden met de landelijke 

Stichting Quiet 500 Nederland organisatie en de andere steden waar met de community gestart 

wordt. Daartoe is een manual 2017 Quiet voor alle nieuwe Quiet Communities in Nederland gemaakt 

en ter beschikking gesteld. Middels franchise overeenkomst met Quiet 500 Nederland wordt gebruik 

gemaakt van de landelijke infrastructuur (het digitale platform, hosting, kennis en doorontwikkeling), 

website, PR  en merk). Het effect en impact is groter, we zetten de middelen efficiënter in waardoor 

we tijd én kosten besparen en daarnaast leren we van elkaars goede en verkeerde keuzen.  

Vanzelfsprekend wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het lokale netwerk: Naast de 

gemeente als mede-aanjager ook het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, fondsen en alle 

(formele en informele) bestaande initiatieven op het gebied van de aanpak van armoede. De Quiet 

Community Maastricht kan het niet alleen, het wordt een platform voor de gehele stad. Iedereen kan 

zich aansluiten en niemand wordt uitgezonderd. 

Vraagstelling en achtergrond 
 

Armoede in Maastricht 
Maastricht heeft meer armoede dan gemiddeld in Nederland, zijnde 13,7% huishoudens die moeten 

rondkomen van 110% van het sociaal minimum (Nederland 11,7%). Het aantal huishoudens dat 

langer dan drie jaar in armoede leeft in Maastricht is 4% tegenover een landelijk gemiddelde van 

2,6%. Maastricht scoort relatief slecht op de sociaal economische index: onder het gemiddelde (=25) 

op plaats 37 van de 50 grootste gemeenten m.b.t. positiviteit van diverse sociaal economische 

factoren; ver onder het gemiddelde (=28) op plaats 48 van de 50 grootste gemeenten m.b.t. aantal 

mensen dat werkt; een op de drie Maastrichtse huishoudens heeft enige vorm van sociale 

problemen; Maastrichtenaren hebben een inkomen dat gemiddeld behoort tot een van de laagste in 

Nederland. De gemiddelde Maastrichtenaar verdient 20.900 euro en staat daarmee op plaats 401 

van de 408 Nederlandse gemeenten in 2014. 

Het effect van armoede 
Armoede is zeker niet alleen een financieel vraagstuk, het heeft effect op álle levensdomeinen. Het 

kan mensen in een sociaal isolement plaatsen, het zelfbeeld zwakt af en de door armoede ontstane 

stress beperkt het handelen van mensen, waardoor het nog moeilijker wordt om de eigen situatie te 

verbeteren. Daar staat tegenover dat in onze huidige participatiemaatschappij een groot beroep 

wordt gedaan op de eigen kracht, een ware paradox. Mensen die leven in een armoedesituatie 

kunnen een steuntje in de rug gebruiken om er weer  bovenop te komen. Dat steuntje zorgt ervoor 

dat mensen zich weer gezien voelen, meedoen in onze maatschappij en een positiever zelfbeeld 

krijgen. Daar draagt de Quiet Community en de Quiet Live aan bij gezien de ervaringen in Tilburg. 
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Waarom de Quiet Community in Maastricht? 
In Maastricht wordt al heel veel gedaan om armoede te bestrijden en de gevolgen van armoede te 

verzachten. Dit wordt uitgevoerd door de gemeente, Trajekt en andere organisaties in het sociaal 

domein, alsmede vele fondsen, armoedestichtingen en veel (formele en informele) initiatieven. Quiet 

Community Tilburg is vanuit een landelijk sterk en inmiddels bekend merk (de Quiet500) ontstaan en 

heeft in ruim een jaar haar bestaansrecht bewezen. 

De Quiet Community wordt door velen in Maastricht gezien als een goede aanvulling op de lokale 

aanpak van armoede. Naast dat het echt iets nieuws biedt en een sociale innovatie is, kan het ook 

een platform zijn waarin samengewerkt wordt, het biedt kansen tot versterken van de onderlinge 

samenwerking en coördinatie. Het biedt ook kansen voor bestaande initiatieven om hun 

doelstellingen te bereiken. Bij de eerste verkennende gesprekken met stakeholders, zoals 

bedrijfsleven, voedselbank, armoedestichtingen en fondsen zoals Elisabeth Strouven Fonds en het 

Oranjefonds ervoeren wij veel enthousiasme en werd de toegevoegde waarde meermaals bevestigd. 

Hoe werkt het precies? Mensen uit de doelgroep (bijvoorbeeld deelnemers aan de voedselbank-

uitgifte) melden zich als member aan bij de Quiet Community Maastricht Platform: het 

(internet)platform wat ‘onzichtbaar’ zorgt dat vraag (Members) en aanbod (Supporters en 

Sponsoren) elkaar vinden. (Niet te verwarren met quiet.nl. wat de website is voor Quiet steden!). 

Zij komen dan in aanmerking voor allerlei goederen, verwennerijtjes en diensten.  Dit aanbod komt 

van het bedrijfsleven, particulieren, maar ook van de Quiet members zelf. Op deze manier werkt 

iedereen mee aan armoedeverzachting, ook mensen uit de doelgroep zelf. Het doel van dit alles is 

mensen een uitweg te bieden uit financieel, sociaal en psychisch isolement. De impuls van de 

aandacht, het ontvangen en het meedoen leidt ertoe, dat men zichzelf én elkaar sterker maakt 

(‘empowerment’). Dit effect is het belangrijkste resultaat van de Quiet Community.  

Naast het (online) platform waarop goederen en diensten uitgeruild worden, organiseren de 

members en de vrijwilligers (vaak zijn dat één en dezelfde personen) ook inloopdagen, waar mensen 

elkaar ontmoeten en elkaar helpen. Dit noemen we Quiet Live. De Stichting Quiet Community 

Maastricht faciliteert deze activiteiten. Onze Members én Quieteers zijn de belangrijkste 

ingrediënten van de community. Het persoonlijke contact met de Members en de benadering vanuit 

solidariteit zijn essentieel. Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar de meest simpele omschrijving van 

een community: “een community is een groep mensen met een gezamenlijk doel, belang of 

interesse”.  

Zonder verwachtingen of druk heeft dit geresulteerd (in Tilburg) in actieve betrokkenheid van de 

Members, Supporters en Sponsoren bij projecten en activiteiten. Voor met name de Members zorgt 

dit ervoor dat zij daadwerkelijk hun waarde toevoegen aan de community en er zo dus volwaardig 

bij gaan horen. De wekelijkse inloopochtend Quiet Live) draagt hier sterk aan bij. Dit is een 

laagdrempelige en toegankelijke manier om Members bij de community te betrekken. In eerste 

instantie komen zij voor een kop koffie en een goed gesprek. Wat er vervolgens gebeurt ontstaat 

eigenlijk geheel organisch. Members gaan iets terugdoen; organiseren activiteiten, worden 

vrijwilliger in bijvoorbeeld het bel- of inschrijfteam en doen hand- en spandiensten. Natuurlijk is het 

platform erg belangrijk voor Quiet, dit zorgt er ten slotte voor dat wij aan de Members leuke 

producten en diensten kunnen aanbieden.  
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En juist mede dankzij dit platform ontstaat Quiet Live. De Members doen namelijk weer leuke 

dingen, ze gaan het huis uit. Gevolg is dat zij iets terug willen doen, dit omdat zij voelen dat ze deel 

uitmaken van een echte community. Members zijn vaak actief betrokken bij het organiseren van 

projecten en activiteiten waardoor zij ook veel contact hebben met de andere leden van de 

community, ook Supporters en Sponsoren zijn vaak nauw betrokken bij deze activiteiten. Dit 

versterkt het algehele groepsgevoel. De medewerkers, vrijwilligers, Members, Sponsoren en 

Supporters maken deel uit van één grote community: Quiet Community. 

Ervaring in Tilburg bij deze inloopdagen toont aan dat members weer voelen mee te mogen doen 

met de samenleving, weer geloof krijgen in zichzelf en in de eigen toekomst. De door armoede 

ervaren stress neemt af, men komt in een actieve modus en mensen willen meer gaan participeren - 

binnen de community, maar ook daarbuiten. Door het verbeterde zelfbeeld willen en kunnen ze 

plannen maken om hun eigen situatie structureel te verbeteren. Vanuit de Quiet Community wordt 

gezorgd dat ze hiervoor de juiste ondersteuning krijgen, een stevige springplank naar een betere 

toekomst.  Het verhaal van Eric is hier een mooi voorbeeld van (zie video op YouTube1). 

Doelstelling 
 

 Mensen die leven in een armoedesituatie (individu, gezinnen, kinderen) opnieuw bij (én ín) de 

samenleving te betrekken. Ze het gevoel te geven dat ze erbij horen, ze vertrouwen geven, dat ze 

er toe doen.  

 De stress, die armoede veroorzaakt te verlagen en een actieve en positieve houding hervinden. 

 Dat zorgt voor een stabiele basis van waaruit ze iets terug kunnen en willen geven aan de 

maatschappij (binnen de Quiet Community én daarbuiten) door hun eigen interesses, kwaliteiten 

en talenten (opnieuw) te ontdekken (“empowerment”). Uiteindelijk vinden ze op eigen kracht 

ook weer moed om hun eigen situatie structureel te verbeteren. Vanuit de Quiet Community 

wordt gezorgd dat ze hierbij de juiste ondersteuning vinden. 

Beoogde resultaten 
 

1. Stichting Quiet Community Maastricht is operationeel vanaf najaar 2017 met ondersteuning van 

projectleiders Trajekt (voor maximaal 3 jaar).  

2. Stijgende participatie van mensen uit de doelgroep (de members) binnen de community, maar 

ook daarbuiten.  

3. De continuïteit wordt gewaarborgd door een organisatie rondom de community bestaande uit 

Quieteers; actieve members, vrijwilligers en beroepskracht(en) als coördinator. 

4. Vanaf 2020 worden minimaal 500 members bereikt, zijn minimaal 400 sponsoren aan de Quiet 

Community Maastricht verbonden en worden minimaal 3500 matches per jaar gemaakt. Als een 

Member een aanbieding van een Sponsor of Supporter accepteert (en verzilverd) noemen we dit 

een match.  

                                                           
1 Als deze link niet werkt, kopieer dan de volgende link in uw browser: https://youtu.be/8b-2xrEcph4 

https://youtu.be/8b-2xrEcph4
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5. Members vinden de juiste ondersteuning om hun persoonlijke situatie te verbeteren. Deze 

ondersteuning wordt gevonden in de samenwerking met het lokale netwerk. We noemen dit 

netwerk Quiet Live: elk moment dat één van de partijen binnen Quiet ‘in het echte leven’ een 

andere Quiet partij ontmoet. Dit kan 1 op 1 zijn, maar ook groepsgewijs. Denk o.a. aan Quiet 

inloop, maar ook de matches. 

6. Alle stakeholders zijn tevreden: 

a. Members: (een persoon die (namens een huishouden) voldoet aan de criteria van Quiet 

om lid te worden). Zij zijn tevreden met het aanbod, voelen dat ze weer meedoen in de 

maatschappij en gaan actief participeren. Zij geven aan dat daardoor hun leven 

aangenamer is, krijgen weer vertrouwen in de toekomst en hervinden de kracht en 

ondersteuning. In Tilburg stroomden members door naar een betaalde baan.  

b. Quieteers: (iedereen die vanuit een van de rollen actief is voor Quiet). Members geven 

aan dat dit een verrijking is van hun (sociale) leven, dat hun zelfbeeld en zelfvertrouwen 

is toegenomen en dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. 

Studenten en overige vrijwilligers vinden voldoening in hun werkzaamheden en kunnen 

talenten ontwikkelen. 

c. Sponsoren: (bedrijf of instelling die (altijd) gratis óf producten, diensten of verwennerijen 

ter beschikking stelt óf geld, tijd of een netwerk doneert).  Zij zijn tevreden over de 

afhandeling van hun aanbod, hebben het gevoel dat ze daadwerkelijk iets doen aan (de 

verzachting van) armoede en halen daar voldoening uit, hebben baat bij het netwerk dat 

ze via de Quiet Community Maastricht leren kennen. Naast het aanbod ondersteunen zij 

de Stichting Quiet Community Maastricht met donaties in het borgen van de continuïteit.  

d. Supporters: (particulier die (altijd) gratis of producten, diensten of verwennerijen ter 

beschikking stelt óf geld, tijd of een netwerk doneert). Zij zijn tevreden over de 

afhandeling van hun aanbod, hebben het gevoel dat ze daadwerkelijk iets kunnen doen 

aan (de verzachting van) armoede en halen daar voldoening uit. Zij kunnen als Quieteer 

deel uitmaken van de organisatie Quiet Community Maastricht. 

e. Gemeente en maatschappelijke organisaties: ervaren dat de Quiet Community 

Maastricht met deze sociale innovatie echt iets heeft toegevoegd aan de bestaande 

structurele en integrale aanpak van armoede in Maastricht en zijn tevreden over de 

samenwerking. 

7. Optimale samenwerking (doorverwijzen, integrale aanpak, geen onnodige processen en 

procedures) met het lokale netwerk om de doelstellingen te behalen. Partners die hierin gaan 

samenwerken zijn o.a. Voedselbank Maastricht, Leger des Heils, lokale (armoede-)fondsen, zorg- 

en welzijnsinstellingen, AZC Maastricht, Maastricht University, United World College, 

cultuurinstellingen, sportinstellingen, Ondernemersverenigingen Maastricht, Rabobank,  

Centrummanagement Maastricht, Gemeente Maastricht. 

8. Eind 2018 is de Quiet Community Maastricht een begrip in de stad, mede door inzet van website 

www.quiet.nl/maastricht  en facebookpagina www.facebook.com/QuietMaastricht 

  

http://www.quiet.nl/maastricht
http://www.facebook.com/QuietMaastricht
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Afbakening 
 

Afbakening geografisch gebied 

In aanvang start het initiatief in de gemeente Maastricht. Op termijn, wanneer de Quiet Community 

Maastricht goed loopt in deze gemeente, zal in overleg met het stichtingsbestuur worden gekeken 

naar mogelijke uitbreiding naar gemeenten in het Heuvelland. 

Taak afbakening 

In de doelstelling staat vermeld dat er wordt zorggedragen dat mensen de juiste ondersteuning 

vinden om hun persoonlijke situatie te verbeteren. Quiet Community Maastricht levert die 

ondersteuning niet zelf, maar zorgt dat door intensieve samenwerking met het lokale netwerk die 

ondersteuning wel geleverd wordt. Hierdoor is adequate en professionele doorverwijzing mogelijk op 

basis van de samenwerking, die Quiet Community Maastricht voorstaat. 

Risicoanalyse 
 

Risico Kans2 Impact2 Beheersingsmaatregel 

Te weinig members 1 5 Er zijn goede afspraken gemaakt met de 
Voedselbank Zuid-Limburg om members 
te informeren en in te schrijven. 
Daarnaast kunnen de aangestelde 
projectleiders vanuit Trajekt gebruik 
maken van de goede contacten  en 
bestaande samenwerking met andere 
initiatieven en professionele 
hulpverleners. 

Te weinig sponsoren 3 5 Hierbij maken we gebruik maken van de 
vele goede contacten van Trajekt en de 
projectleiders met het bedrijfsleven 
(maatschappelijk betrokken ondernemen) 
en de ervaringen daarbij opgedaan met 
maatschappelijk makelen. (o.a. 
Maatschappelijke Beursvloer Maastricht 
en Heuvelland). Inmiddels “werken” ook 
ambassadeurs aan de uitbreiding van het 
sponsornetwerk.    

Financiering projectperiode 3 5 Trajekt levert de professionele inzet 
projectleiders (0,9 FTE) voor max. 3 jaar 
en zoekt daarvoor dekking. Verder wordt 
gewerkt aan brede cofinanciering bij 
verschillende lokale en landelijke 
fondsen, serviceclubs, sponsoracties,  
bedrijfsleven en donaties van 
vermogende particuliere sponsors (het 
principe van de Quiet500). 
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Continuïteit na projectperiode 3 5 Opbouwen van minimaal benodigde 
continuïteitsreserve tijdens 
projectperiode door sponsoring 
bedrijfsleven (is opgenomen in 
projectbegroting). 
QCM zal loonkosten beperken door het 
groeien als vrijwilligersorganisatie (door 
inzet van Members en andere 
vrijwilligers).  Beroep (blijven) doen op 
sponsoren uit bedrijfsleven (opbouwen 
van relatie) en donaties van vermogende 
particulieren (het principe van de 
quiet500)  

Te weinig kwalitatief goede 
vrijwilligers voor de organisatie 

2 4 Ervaring uit Tilburg wijst uit dat uit de 
members naar verwachting voldoende 
vrijwilligers voor de Community worden 
gegenereerd. 
In het kader van maatschappelijk 
betrokken studeren worden studenten 
(Maastricht University, United World 
College) als vrijwilliger betrokken. 
Vanuit bestaande vrijwilligersvraag- en 
aanbod (Maastricht Doet, WeHelpen) 
kunnen “reguliere” vrijwilligers nu ook  
worden geënthousiasmeerd om hun inzet 
bij Quiet Community Maastricht te gaan 
leveren. 

2
 Schaal [0,5] 
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Randvoorwaarden 
 

Randvoorwaarde Toelichting 

Projectfinanciering Pas wanneer zekerheid is dat de 
projectfinanciering rond is, kan gestart worden 
met de operationele uitvoering van het project.  
Er lopen aanvragen bij diverse (lokale) fondsen 
als aanjaagsubsidie. Voor een deel van de start-
financiering eind 2017/begin 2018 is nu al een 
goede doelen actie (sponsorloop ZweitveurLeid) 
gevonden, Elisabeth Strouven Fonds steunt 
onder voorwaarde van cofinanciering en de 
eerste dekking van out of pocket kosten zijn 
ontvangen vanuit schenking. 
In het 2e en 3e jaar wordt nadrukkelijk gezocht 
naar adoptie van particulieren uit de Quote500 
omgeving, waarbij de operationele Quiet dan 
goed zichtbaar is. 

Eigen locatie voor organisatie en inloop Tijdens het begin van de projectperiode 
(wanneer de projectleiders nog alleen werken) 
is kantoorruimte beschikbaar vanuit bestaande 
Trajekt-locaties. Voor QuietLive zoeken we 
actief naar een locatie voor ontmoeting en 
inloopactiviteiten, de basis voor empowerment. 
We kijken daarbij ook naar locaties nabij de 
sponsoren in plaats van de geëigende locaties in 
de aandachtswijken. (vernieuwing) Los van het 
eigen gezicht van Quiet willen we graag met 
verwante initiatieven en activiteiten in deze 
locatie samen zitten. Dat genereert extra 
inloop. 

 

Projectbeheersing 
 

Planning 
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Groei van de community: 

- Dec 2017: 100 members, 50 sponsoren, 300 matches, 6 vrijwilligers. 

- Dec 2018: 250 members, 250 sponsoren, 1500 matches, 15 vrijwilligers. 

- Dec 2019: 500 members, 400 sponsoren, 3000 matches, 25 vrijwilligers. 

- Dec 2020: 750 members, 500 sponsoren, 3500 matches, 30+ vrijwilligers.                

- Vanaf de start in 2017 wekelijks inloopdagen waar 20-60 members elkaar ontmoeten. 

- Vanaf 2018 stijgt de inbreng van aanbod door de members zelf.  

- Naast aanbiedingen en matches op het online-platform groeit het aantal bulk-aanbiedingen 

die tijdens inloopdagen worden uitgegeven. 

Mijlpalen 

1. september 2017 – Go/No Go voor start Quiet Community Maastricht: pas wanneer voldoende 

zekerheid is over een dekkende begroting zal daadwerkelijk gestart worden met de uitrol van de 

Quiet Community Maastricht.  

2. augustus 2017: Het bestuur voor de Stichting Quiet Community Maastricht is samengesteld, de  

statuten gepasseerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een eigen bankrekening is 

geopend. 

3. augustus 2017: Vanaf nu is pagina Quiet Community Maastricht zichtbaar in het landelijke 

platform, wordt begonnen met de eerste PR- en communicatieactiviteiten en wordt begonnen 

met het inschrijven van de eerste members en sponsoren. Tevens worden de eerste 

proefmatches uitgevoerd om het systeem in te werken. 

4. 17 oktober 2017 – Dag van de Armoede: Officiële start van Quiet Community Maastricht: na 

succesvol afronden van de proefmatches en wanneer het duidelijk is dat de organisatie 

operationeel is, vindt de officiële start plaats. PR- en communicatieactiviteiten nemen toe, 

inschrijvingen worden geïntensiveerd. 

5. December 2020 – Quiet Community Maastricht: einde van het project en inzet projectleiders, de 

organisatie gaat zelfstandig verder onder leiding van bestuur en coördinatoren, deze laatsten 

gerekruteerd uit de members. 

 

Kwaliteit 
Projectleiding wordt uitgevoerd door ervaren projectleiders van Trajekt: 

- Een van de projectleiders heeft ruime ervaring als maatschappelijk makelaar, een bedrijfsmatige 

achtergrond,  kennis van maatschappelijk betrokken ondernemen en innovatie, projectleiders-

ervaring en een groot netwerk binnen het bedrijfsleven. 

- Een van de projectleiders heeft ruimte ervaring in het welzijn, is tevens beleidsmedewerker op 

het thema armoede, ervaring in projectmanagement, kennis van innovatieve processen en is 

goed bekend in het maatschappelijk middenveld. 

Via een Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Quiet 500 Nederland en het bestuur van Quiet 

Community Maastricht wordt gebruik gemaakt van kennis en ervaring van de landelijke organisatie. 

Nieuwe ontwikkelingen rondom het platform staan direct ter beschikking. Daarnaast wordt 

samengewerkt met de andere steden in Nederland waar een Quiet Community wordt uitgerold (in 

2017 ‘s-Hertogenbosch en Groningen). Na de uitrol in deze steden zal in 2018 een verdere uitrol 

plaatsvinden.  
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Verwerkersovereenkomst en Procuratieregeling 

Middels een Verwerkersovereenkomst met Stichting Quiet 500 Nederland worden voorschriften 

omtrent privacywetgeving (zoals rond het platform) vastgelegd en geborgd. Intern is door het 

bestuur een transparante Procuratie- en Mandaatregeling vastgesteld. 

Effectmeeting 
Het sturings- en verantwoordingsmechanisme van QCM, de Key Performance Indicators worden per 

kwartaalrapportage met bestuur QCM besproken. Zij zijn onderdeel van de periodieke rapportages 

aan stakeholders. De KPI’s zijn verdeeld in kwalitatieve (“zachte”) en kwantitatieve (“harde”) 

indicatoren en zijn gerelateerd aan de 3 hoofdactiviteiten van Quiet, namelijk Verzachting (I), 

Bewustwording (II)  en Empowerment (III).   Activiteiten rondom verzachting en bewustwording zijn 

middelen, empowerment (in de kracht laten komen) is het doel. Vooralsnog zijn de volgende 

indicatoren benoemd:  

Kwantitatief: 

• aantal geregistreerde members per kwartaal, aanbiedingen actief (I) en inactief (III)  

• aantal sponsoren per kwartaal (I) (II) 

• realiteit versus begroting per kwartaal  (cofinanciering in balans, continuïteit. (II) 

• aantal uitgezette aanbiedingen per kwartaal platform en handmatig (I) 

• aantal verzilverde aanbiedingen (matches) per kwartaal platform en handmatig (I) 

• aantal ambassadeurs, supporters, websitebezoeken, volgers social media (II) 

•  aantal contactmomenten Quiet/members opgesplitst naar aard van contact (bijvoorbeeld inloop, 

belcontact, match, informatie, mail)  (III) 

• aantal medewerkers in organisatie Maastricht  (in dienst en vrijwillig) (II) 

• aantal gegenereerde vrijwilligers uit de doelgroep voor Quiet organisatie zelf (inclusief mate van 
inzet: uren) (III) 

• aantal vrijwilligers uit de doelgroep, die doorstromen naar betaalde coördinatiefunctie in Quiet 
organisatie zelf (inclusief mate van inzet: uren) (III) 

• aantal vrijwilligers uit de doelgroep, die doorstromen naar betaald of vrijwilligerswerk elders buiten 
de Quiet organisatie (III) 

• aantal vervolgacties/verwijzingen via en met Quiet/members/gelieerde sympathiserende 

bedrijven/organisaties naar aanleiding van deze contactmomenten, opgesplitst naar aard van de 

vervolgactie (III) 

• aantal activiteiten via de inloopformule, georganiseerd door Quiet door/voor members (III)  

• aantal door members zelf geïnitieerde activiteiten buiten reguliere inloopactiviteiten (III) 

• aantal deelnemers inloopactiviteiten (III) 

• aantal kinderen dat direct of indirect via ouders gebruik gemaakt heeft van Quiet (levert bijdrage 

aan participatie in de samenleving en eigen ontwikkeling) (III) 
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Kwalitatief:  
• Zijn er genoeg (potentiële) sponsoren?  (I) 

• Is de diversiteit aanbiedingen voldoende? (I) 

• Met welke andere (armoede)initiatieven werken we samen, op welke wijze? Wat is het resultaat?  

(II) 

• Genereren we goede en interessante berichten op social media en wat is daarvan het effect? (II) 

• Hoe en met welke middelen activeren we bewustwording (II) 

• Is de website aantrekkelijk, bijgewerkt met nieuws en bevat deze actuele gegevens? (II) 

• Is de inlooplokatie goed vindbaar en bereikbaar, laagdrempelig en van goede kwaliteit? (II, III) 

• Is de organisatie goed bereikbaar via mail, social media, telefoon? (II) 

• Wordt er snel en klantvriendelijk gereageerd op mail en berichten social media? (I) (II) 

• Kunnen deelnemers (members, vrijwilligers, ambassadeurs, supporters) het merk Quiet en het 

empowerment en de resultaten voldoende uitdragen? (III) 

• Community building; hoe sterk ontwikkelt zich de QCM, kwaliteit inlooptafelgesprekken en 

telefoondesk..   

• Members-tevredenheidsonderzoek, members bevragen wat heeft QCM hen opgeleverd?  (invloed 

op leven, zelfstandigheid, ontwikkeling eigen situatie, doorverwijzingen, (sollicitatie-) activiteiten?) 

Platform 
De matches (vraag en aanbod) kunnen worden gevolgd via het platform, een registratiesysteem, dat  

achter de website van de Quiet Community hangt. Via dit uitgebreide matchsysteem met algoritmes 

sluit de behoefte van members (zij geven hun interesses aan via kernwoorden) goed aan op een 

passend aanbod. Het percentage geslaagde matches geeft aan of het aanbod past bij de vraag uit de 

doelgroep.  

Het systeem houdt ook exacte aantallen en inhoud matches bij, waardoor trefzekerheid en 

effectiviteit van aanbod goed word gevolgd. We monitoren groei van deelnemers, o.a. de trend van 

aantal actieve members in QCM, de groei van het aantal sponsoren en de diversiteit.   

Ook wordt door Quieteers/ vrijwilligers in een belteam (helpdesk) gereageerd naar members die niet 

(meer) reageren op aanbod of steeds aanbod weigeren. Deze sociale check voorkomt isolement, 

maar ook gewoon leiden tot het wijzigen van kernwoorden en het interessegebied.  

Ontwikkeling van de mate waarin de inloop en de activiteiten op de inlooplocatie is ook een indicatie 

over succes en resultaat van de community. Dit wordt lokaal in een eigen administratie bijgehouden. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om de groei van het aantal bezoekers, inbreng van members bij sociale 

activiteiten, members die vrijwilligersactiviteiten ontplooien, aantal doorverwijzingen naar verdere 

ondersteuning. 
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Duurzaamheid 
Opdracht aan de projectleiders van Trajekt is de organisatie dusdanig op te bouwen dat de 

duurzaamheid gewaarborgd is.  

Inhoudelijke duurzaamheid wordt als volgt geborgd: 

- Samenwerking met de landelijke organisatie en alle steden die deelnemen. In 2017 starten naast 

Maastricht ook ’s-Hertogenbosch en Groningen en in 2018 volgen anderen. Vanuit de landelijke 

organisatie wordt ingestoken op samenwerking en synergie tussen de verschillende steden, 

waardoor de methodiek gezamenlijk verder wordt ontwikkeld en bijgestuurd. 

- Een goed bestuur voor de Quiet Community Maastricht, met vertegenwoordigers uit 

verschillende delen van het netwerk (bedrijfsleven, bankwezen, maatschappelijk middenveld en 

welzijn). Onderlegger is het uitgebreide projectplan en de procuratieregeling, de Manual van 

Quiet500 Nederland, de daaruit voortvloeiende samenwerkingsovereenkomst én de 

verwerkersovereenkomst.  

- Om continuïteit te waarborgen zullen voor cruciale functies binnen de stichting gewerkt worden 

met betaalde krachten (de coördinatoren). Zij begeleiden, trainen en sturen de vrijwilligers aan. 

Zij worden gerekruteerd uit de doelgroep members (empowerment). 

- Samenwerking met het brede netwerk in Maastricht op het gebied van armoede. 

Financiële duurzaamheid wordt als volgt geborgd: 

- De organisatie kosteneffectief in te richten. 

- Opbouwen van een continuïteitsreserve met middelen vanuit het bedrijfsleven, donaties en 

sponsoracties. 

- Vanuit de landelijke organisatie is een financieringsmodel opgezet waarvan de afzonderlijke 

steden kunnen profiteren bij schaalvergroting en te ontwikkelen concepten. Dat betekent 

afnemende kosten naarmate meer steden zich aansluiten bij de Quiet-formule. 

- Vanuit de landelijke organisatie wordt via het netwerk van de Quote500 op lokaal niveau met 

vermogende particulieren gesproken voor financiële ondersteuning (is al het geval in Tilburg en 

Groningen en deels in ’s-Hertogenbosch). 

- In het tweede en derde jaar wordt gestreefd naar (structurele) adoptie van particulieren, 

bijvoorbeeld uit de Quote500 omgeving, ondersteunt door een operationeel actieve en zichtbare 

Quiet Community Maastricht.  

Organisatie 
De Quiet Community Maastricht is van begin af aan een aparte juridische entiteit: Stichting Quiet 

Community Maastricht met bijbehorende beheer infrastructuur en op basis van het handboek en de 

ervaringen in Tilburg.  Quiet 500 is een goede doelen stichting met ANBI status en deze is ook voor 

Quiet Community Maastricht aangevraagd. 

Het bestuur van de stichting Quiet Community Maastricht bestaat uit (oud-) bestuurders en 

medewerkers van diverse maatschappelijke organisaties, cultuurorganisaties en het bedrijfsleven, 

eventueel aangevuld met andere bekwame bestuurders. 
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Voor de uitvoer van het project levert Trajekt twee ervaren projectleiders (0.9 FTE). De projectleiders 

leggen verantwoording af aan het bestuur middels een samenwerkingsovereenkomst tussen Quiet 

Community Maastricht en Trajekt. Zij treden terug op het moment dat de organisatie eigenstandig 

staat en voor dit traject is maximaal 3 jaar uitgetrokken. 

Binnen de organisatie zijn enkele coördinatortaken benoemd, welke (naar verwachting) door 

betaalde krachten zullen worden vervuld. Vanuit het empowerment principe van Quiet gaat de 

voorkeur daarbij sterk uit naar invulling door members.  

De functies zijn: coördinator members, coördinator sponsoren, coördinator empowerment en een 

overall coördinator. Hun inzet is ook zichtbaar in de begroting. Alle overige (uitvoerende) taken 

worden uitgevoerd door vrijwilligers, ook wel Quieteers genoemd.  

Quieteers kunnen zijn studenten, buurtvrijwilligers, maar vooral ook members. Zij voeren taken uit 

op het gebied van PR en communicatie (bijv. bijhouden website en Facebook), gastvrouw/heer van 

de inloop, belteam (nabellen op matches), organiseren en uitvoeren van activiteiten in de inloop, etc. 

De groei van de inzet van vrijwilligers is deels te lezen in de begroting. Hier staat de minimaal 

benodigde inzet van vrijwilligers, nodig om de organisatie en de inloop draaiende te houden. 

Daarnaast hopen we dat we veel meer mensen, m.n. members, binnen de community kunnen 

activeren. 

Voor alle vrijwilligers geldt dat zij werkzaamheden 

uitvoeren die passen bij hun wensen en 

competenties. Vooral bij de inzet van members is 

dit van belang. Omdat we inzet en persoonlijk 

ontwikkeling van vrijwilligers belangrijk vinden is 

er ook aandacht voor begeleiding en training. De 

verschillende coördinatoren zijn hiervoor 

verantwoordelijk. Daartoe zullen zij tijdens de 

projectperiode door de projectleider van Trajekt 

worden toegerust. 

Begeleiding bestaat uit periodieke gesprekken over het functioneren, de persoonlijke ontwikkeling 

en eventuele leerpunten. Waar nodig worden trainingen aangeboden, bij voorkeur in samenwerking 

met het lokale netwerk. Het kan gaan om algemene trainingen (bijv. sociale vaardigheden), maar ook 

specifiek (bijv. werken met Office applicaties, plannen, organiseren, communicatie, etc.). 

Samenwerking 
We sluiten nadrukkelijk bestaande en nieuwe initiatieven en organisaties niet uit, sterker nog we 

nodigen hen uit om de samenwerking te versterken. De doelgroep staat daarbij centraal, niet de 

eigen Quiet organisatie.  Zo zal er zwaar worden ingezet op samenwerking met lokale overheid, 

maatschappelijke organisaties (zorg en welzijn, onderwijs, sport- en cultuurorganisaties, etc.), lokale 

armoede fondsen, bedrijfsleven, nieuwe initiatieven rondom armoede en andere relevante partijen.  

Met de voedselbank Zuid-Limburg zijn afspraken gemaakt over het benaderen en inschrijven van hun 

leden. Deze processen zijn met het oog op privacyregels geborgd in een verwerkersovereenkomst. 

De lokale armoedestichtingen zijn geïnformeerd en zien de meerwaarde van de Quiet Community 

Maastricht.  

Afbeelding 2: inlooplocatie Tilburg 
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De meeste van deze initiatieven richten zich vooral op het voorzien van de eerste (basis) 

levensbehoeften (goede voeding, levensmiddelen, kerstpakketten, witgoed/materiaal, klussen, non-

food zoals fietsen en luiers, financiële begeleiding, klapper en maatjesprojecten) en niet primair op 

het opbouwen en onderhouden van een community. De Quiet Community Maastricht verlicht niet 

alleen door aanbod en verwennerijtjes, maar faciliteert daarna empowerment en zelfvertrouwen, 

o.a. door actief lidmaatschap, betaalde banen en deelnemen aan de community (gemeenschap). 

Andere initiatieven kunnen gebruik maken van de Quiet Community Maastricht om hun eigen doelen 

te bereiken en onderling af te stemmen. Doorverwijzing is daar een onderdeel van en voorziet in de 

samenwerking met andere initiatieven.   

Informatie en communicatie 
Concept & merk: Quiet 500, Quiet en Quiet Community zijn beschermde merken. De communicatie- 

en informatie activiteiten van de Stichting Quiet Community Maastricht zullen onder vorm van de 

moederorganisatie plaatsvinden. Dat betekent dat de huisstijl Quiet (merk en vorm) eenduidig en als 

onderdeel van de sterke landelijke organisatie wordt uitgedragen. Een Quiet Stad gebruikt de 

Marketing en Communicatie die in Tilburg over de steden heen zijn ontwikkeld.  

Er is een corporate Quiet website: www.quiet.nl. Op deze website staan op de voorpagina de button 

waar je op kunt klikken en op de eigen website van de verschillende steden komt. Zie hieronder; 

Op deze websites plaatsen de 

steden hun eigen stad 

specifieke content, zoals 

verhalen en impressies vanuit 

de Maastrichtse praktijk, 

gemaakt door en met 

members en sponsoren.  

De eerste verhalen zijn al 

geplaatst op onze pagina 

www.quiet.nl/maastricht 

Op deze websitepagina staat 

ook de governance paragraaf, 

onder andere ook een 

voorwaarde voor transparant 

beleid én de ANBI status.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: homepage website www.quiet.nl/maastricht 
wwwwwwwww.quiet.nl/maastricht 

http://www.quiet.nl/
http://www.quiet.nl/maastricht
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Ook bestaat de mogelijkheid voor elke stad om hun eigen content op de algemene landelijke website 

te publiceren. Er moet een doorstroom komen van verschillende content, ook weer met het oog op 

synergie en samenwerking. De corporate Quiet website www.quiet.nl zal in het beheer zijn van Quiet 

Community Tilburg. Deze website is niet te verwarren met het platform. Op dat aparte platform 

kunnen members zich registreren en aanbiedingen ontvangen.  

 

Ook op Social media zoals twitter en de eigen facebookpagina QuietMaastricht maken we “lawaai 

voor stille armoede”. Ook deze pagina’s zullen een herkenbare en overeenkomstige landelijke 

uitstraling hebben en tonen we daarop allerlei activiteiten. drukwerk, zoals businesskaartjes, flyers 

alsmede  de aankleding van de lokale inloop zullen de landelijke huisstijl dragen.  

 

 

 
 

 

Introductiecampagne 
Voordat de operationele uitrol in Maastricht plaatsvindt, zal in de (lokale) media ruime aandacht 

worden gevraagd voor de aftrap van het merk Quiet. Deze aftrap vindt plaats op dinsdag 17 oktober 

2017, internationale dag van de armoede.  Het bestuur van Quiet Community Maastricht is direct 

aanspreekpunt voor de (lokale) media en worden ondersteund door de projectleiders en waar nodig 

de landelijke organisatie in Tilburg. 

 

Afbeelding 4: facebookpagina www.facebook.com/QuietMaastricht 
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De Quiet-uitgangspunten 
Tot slot een aantal punten waar in principe iedere Quiet Stad aan moet voldoen: de geboden. Een 

aantal punten zijn al eerder voorbij gekomen. Deze geboden moeten worden gezien als harde 

randvoorwaarden en borging van de principes en het gedachtengoed van Quiet.  

1. De drie pijlers  

Iedere Quiet-community werkt vanuit dezelfde drie pijlers: bewustwording, verzachting en 

empowerment.  

2. Vertrouwen  

Onderling vertrouwen is het uitgangspunt. ‘Geleend’ vertrouwen van andere organisaties, maar ook 

het vertrouwen van alle leden van de community (Members, Sponsoren en Supporters). Bureaucratie 

en controle passen niet in een organisatie die zich kenmerkt door vertrouwen.  

3. Wie is arm? 

De Quiet-organisatie zal nooit controleren of mensen arm zijn. 

4. Gratis  

De aanbiedingen voor de members zijn altijd gratis.  

5. Onafhankelijkheid  

De onafhankelijkheid als organisatie is belangrijk. Dit betekent dat belanghebbenden en financiers 

inspraak mogen hebben, maar niet het uiteindelijke mandaat hebben: dit ligt bij de Quiet-organisatie 

zelf.  

6. Vergoedingen medewerkers  

Quiet is een vrijwilligersorganisatie, die draait op de talenten van de vrijwilligers en de talenten van 

een kleine staf van betaalde medewerkers. Vrijwilligers krijgen de kans om te groeien; iedereen die 

als vrijwilliger bij Quiet werkt, wordt kansen geboden tot ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling. 

De salarissen van de medewerkers zijn gebaseerd op de CAO-Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening.  

7. Bijdrage  

Iedere nieuwe Quiet stad betaalt een vergoeding voor de gemaakte kosten voor de ontwikkelingen in 

het verleden en de toekomst van het digitale platform. We spannen ons in om die kosten zo laag 

mogelijk te houden.  

8. Platform  

Bij het matchen van vraag en aanbod maakt de Quiet-Stad gebruikt van het digitale platform van de 

centrale Quiet-organisatie. De broncode is en blijft in bezit van de stichting Quiet500 in Tilburg.  

9. Eigen financiering  

Iedere stad zorgt voor zijn eigen financiering. Het maakt niet uit wie de financiers zijn (bedrijfsleven, 

overheid en/of maatschappelijke organisaties) zo lang de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.  

10. Onderlinge solidariteit  

Alle Quiet Communities zijn gericht op onderlinge synergie. We streven naar een situatie waarin het 

effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk. Het 

effect van Quiet zal landelijk groter zijn als we ons samen profileren als Quiet Nederland. We zetten 

onze middelen efficiënter in waardoor we tijd én kosten besparen.  

 


