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OP NAAR DE TOEKOMST
In de maanden juli, augustus en september is Quiet op vele fronten druk in beweging geweest. De continue 
inspanningen hebben weer geleid tot een opvallende groei in aantallen members, sponsors en matches. Ook hebben 
we dit kwartaal belangrijke stappen gezet op weg naar bestendiging van de Quiet-beweging. Er is veel energie 
gestoken in het formeren van een nieuw bestuur, dat voortvarend de weg naar de toekomst heeft ingeslagen. En oei, 
we groeiden uit ons jasje, dus werd en wordt er hard gewerkt aan ons nieuwe kantoor aan de Hoflaan 23, vanwaaruit 
we sinds medio november opereren. Tussendoor hielden we ook nog vakantie. Maar niet te lang, want armoede gaat 
niet zomaar weg. 

Team Quiet Tilburg & Team Quiet Nederland 
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Zoals gemeld gaan Quiet Tilburg en Quiet Nederland in het najaar verhuizen naar een ruimere locatie, aan de 
Hoflaan 123. In het tweede kwartaal ging de kogel door de kerk wat betreft de aankoop van deze voormalige 
orthodontiepraktijk en verhuur aan Quiet. In september konden we in het pand met de slóópkogel aan de slag. 
Veel members meldden zich aan om te helpen bij de verbouwing, waarover meer in het hoofdstukje ‘De members 
& hun empowerment’. Ook verheugend: we krijgen hulp van een aantal bedrijven die hun diensten en materialen 
tegen een beste-vriendenprijs ter beschikking stellen. En alle begrip tonen als we zélf bepaalde werkzaamheden 
uitvoeren. Een en ander onder de bezielende leiding van hoofdaannemer Van der Weegen Bouwgroep. In het 
volgende kwartaalverslag zullen we nog uitgebreider terugkomen op dit gezamenlijke project van Quiet-members en 
supporters, dat in november uitmondde in de verhuizing. Hieronder alvast de logo's van de meewerkende bedrijven.

IMPACT

Een deel van het Quiet Sloop- en Verbouwteam in de Hoflaan. 

WERKEN AAN DE VERHUIZING!
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ERAF & ERBIJ
We eindigden het tweede kwartaal van 2018 met een 
bestand van 369 sponsors. Eind september staat de 
teller op 393 sponsors, netto weer 24 meer dan aan het 
eind van het vorige kwartaal. Hieronder de lijst van 39 
nieuwe sponsors. Inderdaad, in dit kwartaal zijn vijftien 
sponsors gestopt met het ondersteunen van Quiet. Best 
een hoog aantal, we zijn bezig met een inventarisatie 
van hun beweegredenen. 

MATCHES!
In dit kwartaal hebben de Tilburgse Quiet-members 
maar liefst 1.935 keer daadwerkelijk gebruik gemaakt 
van een belangeloze aanbieding van een van onze 
sponsors. Dat is 299 keer méér dan in het eerste 
kwartaal, maar - relevanter - 535 keer meer dan in het 
derde kwartaal van 2017!

• Cafetaria De Reeshof
•  Ad Spapens Brood & 

Banket
• Almila
• Argentina
• Balanzzmassage
• Betty Bogers sieraden
• Books 4 Life Tilburg
•  Brownies & downieS 

Tilburg
• Burger Company
• De Kuierlat

•  De Rooi Pannen  
horeca-recreatie

• De Roovertsche Leij
• Dolfijn Bowling
•  Domino’s Pizza  

Tilburg Wagnerplein
• Festival Circolo
• Frans Huiskes
• Friandries Chocolaterie
•  Grand Cafetaria De 

IJsspecialist
• Het Vishuys

• Jin’s Damesmode
• Kras2
•  Mariëla’s Beauty & More
• Medan to Go
• Mima Mode
• Monkey Coffee
•  Pannenkoeken Paradijs
• Perry Sport
• Richies’s Skaafijs
• Spar Zorgvlied 
• Stadsbrouwerij 013
•  Stichting ECCB

•  Stapperij  
De Korenbloem

• Stichting Kunstkabaal
•  Tapperij De Lange 

Goedzak
• THE Boei
• The King of Italy
• Unieke activiteiten
• Van Spaendonck
• Wijnbar Cru
• Zoete Moed

WERVING & BEHOUD
Zoals je kunt zien is in Tilburg het aantal nieuwe 
sponsors wederom hoog; met onze wervingspotentie 
en slagvaardigheid is kennelijk niks mis. Een andere 
belangrijke factor is hoe we die sponsors blijvend aan 
ons binden. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat 
sponsors ‘uitgekeken raken’ op Quiet, als het nieuwtje er 
eenmaal af is. 

Om die vraag te beantwoorden moet je goed op de 
hoogte blijven van de ervaringen van de sponsors met 
Quiet. Zijn er vragen? Ergernissen? Wat kunnen wij beter 
doen? Wat kunnen onze members beter doen? Welke 
werkwijze is voor de sponsor het best hanteerbaar?
Die vragen - en de antwoorden - krijgen de komende tijd 
veel aandacht van ons sponsorteam.   

Een sponsor is verbaasd dat sommige van zijn Quiet-gasten - ondanks hun 
armoede - in het bezit zijn van een smartphone. Het klinkt alsof wij dan iets uit te 
leggen hebben. Nou, vooruit dan, vier plausibele scenario’s (maar er zijn er meer!). 
1)  De smartphone was er al voordat de armoe toesloeg.
2)  De member kan de smartphone cadeau hebben gekregen van iemand die ‘m wel 

kan betalen.
3)  De member gebruikte de Quiet-aanbieding om - net als ieder ander - mensen die 

hem/haar geholpen hebben eens extra te bedanken. En ja, die mensen hadden 
‘gewoon’ een smartphone.

4)  Vooral: het voorkomen van een sociaal isolement en het volwaardig meedoen 
worden steeds ingewikkelder zónder een smartphone. Al is het maar een 
gedateerd, opgekalefaterd model. 

Al halverwege de uitleg kwam het begrip bij de sponsor.

RAAK OF MIS? RAAK!

DE NIEUWE SPONSORS

SPONSORS

Niet alleen members beleven oprecht 
plezier aan een ‘match’. Een mooi 
voorbeeld is de reactie van de docenten 
van Stichting Kunstkabaal Tilburg en 
Kunstlab: “Wij hebben erg genoten 
van alle deelnemers die een reisje 
geboekt hadden met het Reisbureau 
van de Verbeelding. We hebben 
in vier middagen heerlijk gewerkt 
aan het maken van robotpakken, 
echte elektrische minirobots en 
animatiefilmpjes. Het waren heerlijke, 
creatieve en productieve dagen.”
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SPONSORS

DONATIES
•  Wederom koos Rabobank Tilburg en omstreken Quiet 

Tilburg als goed doel van de Rabolopers-actie bij de 
CZ Tilburg Ten Miles. Dit leverde een donatie van maar 
liefst € 3.000 op.

•  Nog een fijne actie. Op 27 september nam Jan Gevers 
afscheid als directeur bij Van Spaendonck. Hij riep 
de genodigden op zijn afscheidsfeest op om geen 
cadeaus te geven, maar een schenking te doen aan 
Quiet. Het resultaat van zijn oproep siert het volgende 
kwartaalverslag.  

•  Op 24 juli waren 40 Quiet-mensen te gast bij onze 
trouwe sponsor St. Sjaak aan de Heuvelring. Zij kregen 
een uitgebreide kermisbrunch voorgeschoteld die zeer 
goed in de smaak viel.

•  Voor weer een andere groep van 40 Quiet-members 
was het op 9 augustus genieten bij La Cabaña aan de 
Academielaan. Wat een fijne sfeer!

•  Ook wegens succes geprolongeerd: de voorstelling 
Amio en de Pimpelpaarse Dinosaurus in het 
Natuurtheater in Oisterwijk. Dankzij de 100 vrijkaarten 
die Anne en Erik Timmermans ter beschikking stelden 
beleefden veel Quiet-kids én hun ouders in augustus 
een bijzondere middag.

•  Op dinsdag 14 augustus was het nog drukker dan 
gewoonlijk op de inloopochtend. Die werd omgedoopt 
in Grote Uitdeelochtend, dankzij een anonieme sponsor 
die honderd fraaie producten schonk. De winnaars van 
de verloting kwamen hun prijs persoonlijk in ontvangst 
nemen. Extra gezellig!

Bewegen & lekker meedoen: een deel van het Quiet-team bij de CZ Tilburg Ten Miles. 

•  De CZ Tilburg Ten Miles is, dankzij een samenspel 
van sponsors en supporters, een haalbaar hoogtepunt 
voor een groeiend aantal members. Niet alleen stelt de 
organisatie van dit loopevenement ruimhartig gratis 
startbewijzen ter beschikking, ook zorgt de Rabobank 
Tilburg en omstreken voor shirts voor eenieder én 
een fijne sponsoractie die ten goede komt aan Quiet 
Tilburg. Geen geschikt schoeisel om te rennen? Dan 
waren de members van harte welkom bij Perry Sport 
om gratis iets passends uit te zoeken. En uiteraard 
stoomde bewegingscoach Stefanie van der Waals de 
members klaar voor de fysieke uitdaging. Die brachten 
allen op 1 en 2 september tot een goed einde. 

•  Op 20 september waren 30 Quiet-invités te gast in het 
prachtige hoofdkantoor van Interpolis, alwaar zij een 
rondleiding en een smakelijk driegangendiner in de 
Brasserie op de eerste etage kregen. “Het is alsof je in 
een andere wereld bent. En eigenlijk is dat ook zo.”

BIJZONDERE EVENEMENTEN
Met grote regelmaat schenken sponsors een extra aanbieding, bedoeld voor veel Quiet-members tegelijk. Zo 
mochten we dit kwartaal heel wat mensen blij maken met de volgende aanbiedingen:

Jan Gevers geeft Quiet, in de persoon van bestuursvoorzitter 
Marieke van Bommel, een symbolisch zetje.  

MIS?

Wij spreken met sponsors af dat ze onze members discreet 
tegemoet treden en behandelen als iedere andere klant of 
gast. Een enkele keer bereikt die info niet alle medewerkers. 
Dan geef je als member stilletjes de voucher af en klinkt 
het door de hele tent: “Weer eentje van Quiet.” Op zulke 
momenten komt het stigma van armoede nog eens extra 
hard binnen. Maar: uiteindelijk kreeg de member persoonlijke 
excuses van de manager én een volwaardige maaltijd. 
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Een rondgang langs de diverse teams, met extra aandacht voor het Quiet Actieteam, dat in de periode voorafgaand 
aan de verhuizing een vitale rol speelt. 

DE TEAMS

MEMBERS & HUN EMPOWERMENT

QUIET ACTIETEAM
Normaal gesproken houdt dit team zich bezig 
met het uitvoeren van klussen bij members, 
voor wie deze fysiek of financieel niet haalbaar 
zijn. In dit kwartaal lag de focus van dit team 
op onze aanstaande verhuizing. We deden 
een oproep: wie willen er meehelpen bij de 
verbouwing en de verhuizing? De respons was 
hartverwarmend. Met name in september 
is er door tal van members hard gewerkt 
om de nieuwe locatie voor te bereiden 
op onze komst. Er is véél gesloopt in de 
voormalige orthodontiepraktijk, en ook voor 
de wederopbouw kunnen we op veel mensen 
rekenen.

Dat zoveel members de handen uit de mouwen 
steken is in twee opzichten geweldig. Allereerst 
is zo’n gezamenlijk gedragen project precies 
waar het bij onze Community om draait: samen 
ergens de schouders onder zetten, waardoor 
je jezelf én anderen verder helpt. Daarnaast 
scheelt het Quiet ook een aardige kostenpost. 
Dat is mede te danken aan hoofdaannemer Van 
der Weegen Bouwgroep en de onderaannemers, 
die er ruimhartig mee instemden dat we 
gaandeweg het verbouwingsproces mogen 
aangeven welke klussen we uit de offerte 
kunnen halen, om ze zelf uit te voeren. In het 
volgende kwartaalverslag meer hierover.

BELTEAM 
Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn er vijf, 
zes members actief in dit team, dat zich steeds 
meer ontwikkelt tot een tevredenheidsteam. 
Dit kwartaal nam coördinator Marjolein 
‘noodgedwongen’ afscheid, om de best 
denkbare reden: ze heeft een betaalde baan 
in haar vakgebied gevonden. Overigens is de 
vacature al ingevuld, door supporter Aukje 
Timmermans. 

INSCHRIJFTEAM 
Uit de stijging van het aantal members in dit 
kwartaal valt te concluderen dat dit team weer 
veel werk heeft verzet. Elke nieuwe member 
krijgt een uitgebreid kennismakingsgesprek, 
waardoor hij of zij zo goed mogelijk gebruik 
kan maken van de mogelijkheden die Quiet 
Community biedt, qua armoedeverzachting en 
empowerment.

INLOOPTEAM & INLOOPOCHTEND 
Ondanks een korte zomerpauze ‘scoorde’ 
onze dinsdagse inloopochtend dit kwartaal 
meer bezoekers dan in het tweede kwartaal: 
646 om 584. We hebben het niet nader 
gemeten, maar de indruk bestaat dat het 
aantal unieke bezoekers per kwartaal flink in 
de lift zit. We zijn benieuwd welke invloed de 
verhuizing vanuit het centrum naar Tilburg-
West - 4,2 kilometer verderop - op het bezoek 
zal hebben. Voorlopige inschatting: de huidige 
bezoekers zijn zo enthousiast dat er geen 
afstand zal ontstaan, terwijl we op onze 
nieuwe locatie aantrekkelijk zijn voor de hoge 
concentratie van members die dicht(er)bij de 
nieuwe locatie wonen. 

RAAK!

Als je je met z’n allen inzet voor Quiet, dan schept dat een 
band en daar komen ‘vanzelf’ leuke dingen uit voort. Zo 
organiseerden onze member-vrijwilligers eigenhandig een 
gezamenlijk diner bij (en gesponsord door) Resto VanHarte 
013, waar ruim 20 mensen veel plezier met elkaar beleefden. 
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HET VERHAAL VAN ARMOEDE
Tijdens dit kwartaal kwamen tal van producties tot stand. Die dienen twee doelen. Natuurlijk is het belangrijk 
om het mérk Quiet onder de aandacht te brengen - zeker als je kijkt naar de ambitie van Quiet om door heel 
Nederland armoede te verzachten. Maar het gaat om meer dan alleen Quiet onder de aandacht brengen. We willen 
bewerkstelligen dat zoveel mogelijk mensen begrijpen hoe groot en drukkend het armoedeprobleem in Nederland 
is. Als wij - zelf, of als intermediair - een rol kunnen spelen bij het vertellen van het verháál van armoede, dan doen 
wij dat. En dus leverden we graag een inhoudelijke bijdrage aan de expositie Arm in Arm van de Stichting Peerke 
Donders. En brengen we redacteuren van kranten, tijdschriften en tv-programma’s in contact met members die bereid 
zijn hun verhaal in de media te vertellen. In de afgelopen periode hebben we zo goodwill voor het armoedeprobleem 
opgebouwd bij onder andere Brabants Dagblad, Margriet, RTL 4 en SBS.

MARKETING, PR & COMMUNICATIE

• Het kwartaalverslag 2018-Q2.

• Het document Empowerment & Verhalen.

•  Er zijn dit kwartaal drie Quiet-artikelen gepubliceerd 
in Stadsnieuws, waarin afwisselend members, 
supporters en sponsors van Quiet Tilburg aan het 
woord komen over hun betrokkenheid. 

•  Ook publiceerden we het artikel ‘Armoede op z’n 
Quiets’ in het magazine Voor de verandering, dat de 
achtergronden van veranderstrategieën belicht. 

•  Op de site quiet.nl is er een nieuwe routing met 
nieuwe teksten, waardoor mensen die op enige wijze 
willen bijdragen aan Quiet makkelijker hun weg naar 
de juiste persoon in de juiste stad kunnen vinden. 
Kijk maar op quiet.nl/meedoen-en-bijdragen.nl

•  De members van Quiet Tilburg ontvingen in deze 
drie maanden dertien nieuwsbrieven, de sponsors 
twee, terwijl er één nieuwsbrief is gestuurd naar 
alle Quiet-geïnteresseerden. Ook waren er, vanuit 
Quiet Nederland, diverse nieuwsbrieven voor de 
projectteams in de diverse steden.

•  Zoals gebruikelijk plaatsen we regelmatig, maar ook 
weer niet te opdringerig, posts op onze Facebook-
pagina. Het aantal likers stijgt voortdurend; aan het 
eind van het kwartaal waren het er 2.069. 

•  Nieuw is ons Instagram-account, waar we 
sprekende foto’s plaatsen. Eind september waren er 
al 110 volgers, going up.

RAAK!

Een kapper ziet ook een prettig neveneffect van de 
sponsoring: “Meestal hebben we welgestelde klanten, het 
is goed voor de meiden hier dat ze ook eens merken dat het 
niet voor iedereen vanzelfsprekend is om naar de kapper te 
gaan.” Mooi, die bewustmaking.

Los daarvan hebben we zélf ook lekker 
gecommuniceerd. Een greep uit de publicaties.

Daarnaast hebben we met marketingpartners Toffey en 
PauwR een aantal sessies gehad over de invulling van de 
campagneweek rond Wereldarmoededag (17 oktober). 
Sowieso zijn we met beide partners aan het kijken hoe 
we onze online-vindbaarheid kunnen verbeteren, onder 
andere door middel van Adwords. Ook willen we meer 
inzicht in onze ‘scores’ krijgen via Google Analytics.

Met Freshheads is bekeken wat er ‘technisch’ gewijzigd 
moest worden aan ikdeelquiet.nl om het weer up-to-date 
te krijgen voor campagneweek 2018.

Overleg met Fresheads en Toffey.

https://quiet.nl/verslaglegging-en-anbi/
https://quiet.nl/verslaglegging-en-anbi/
https://www.facebook.com/quiettilburg/
https://www.facebook.com/quiettilburg/
https://www.instagram.com/quietnederland/
http://ikdeelquiet.nl
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QUIET TILBURG EN/OF QUIET NEDERLAND?

In het vorige kwartaalverslag stonden we er al bij stil: we hebben in Tilburg niet alleen een bloeiende Quiet Community, 
maar begeleiden en bewaken vanuit deze stad ook het proces van de uitrol door heel Nederland. Het voortschrijdend 
inzicht binnen onze organisatie leert dat we die twee typen werkzaamheden het beste kunnen ontvlechten. Niet alleen 
om - intern en extern - verwarring te voorkomen, maar ook opdat eenieder zich optimaal kan richten op een bepaalde 
doelstelling. Het streven is dan ook om de werkzaamheden zoveel mogelijk te scheiden, zodat zoveel mogelijk 
medewerkers slechts één focustaak hebben.

HET BESTUUR
Aan het begin van dit kwartaal, op 6 juli, is het nieuwe 
bestuur van Stichting Quiet 500 geïnstalleerd. Dat 
gebeurde in een informele bijeenkomst, waarbij ook vijf 
bestuursleden werden uitgezwaaid en bedankt voor hun 
jarenlange inspanningen: Marius de Jong, Koj Koning, 
Paul van Loon en Marjo Frenk en - last but zeker not least 
- voorzitter Ralf Embrechts. Laatstgenoemde zal zich 
in een andere rol, die van ambassadeur, blijven inzetten 
voor Quiet. Zoals in het vorige kwartaalverslag gemeld 
zal het bestuur voortaan bestaan uit voorzitter Marieke 
van Bommel-Bekker, penningmeester Paul de Kok, Stefan 
Jansen en Nadja Jungmann. Aan hen de taak om Quiet 
te gidsen in een fase van groei door heel Nederland en 
een passende bestuursvorm te vinden.  

In de eerste honderd dagen heeft het nieuwe bestuur 
het speelveld verkend, zowel van Quiet Tilburg als dat 
van Quiet Nederland. Een van de prioriteiten is om te 
bepalen hoe die twee entiteiten zich tot elkaar verhouden 
en bestuurlijk vorm krijgen. Ook hoog op het to-do-
lijstje staan updates van de arbeidscontracten van de 
medewerkers en de vrijwilligersovereenkomsten bij Quiet 
Tilburg, alsook de samenwerkingsovereenkomst tussen 
Quiet Nederland en de afzonderlijke QC’s. Daarnaast 
moet er binnenkort een besluit worden genomen over het 
gewenste groeitempo, waarover meer onder ‘Subsidie, of 
toch niet?’. Werk in uitvoering & wordt vervolgd!

SUBSIDIE, OF TOCH NIET?
In het vorige kwartaal kreeg Quiet Nederland een 
subsidie van € 184.500 toegekend, in het kader van de 
Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame 
bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en 
schuldenproblematiek. Met dit bedrag zouden we de 
uitrol door Nederland wezenlijk kunnen versnellen. 

Aan deze steun is echter een groot aantal voorwaarden 
gesteld, waaraan Quiet Nederland  moet voldoen - zowel 
qua besteding van het geld als qua resultaat. In de 
eerste maanden na de toewijzing hebben we zodanige 
ervaringen opgedaan dat de vraag rees of het in de 
aanvraag vervatte groeiscenario niet te ambitieus is 
voor de capaciteit van onze organisatie. Deze twijfel is 
gedeeld met het nieuwe bestuur, dat tot de conclusie 
kwam dat we beter eervol kunnen afzien van de 
subsidie.

Mede-initiatiefnemer en oud-voorzitter Ralf Embrechts krijgt uit handen 
van zijn opvolgster Marieke van Bommel een aandenken vanwege zijn 
jarenlange inspanningen voor Quiet.
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HET QUIET-PLATFORM

DE QUIET-APP
De update van de Quiet-app, aan het eind van het tweede 
kwartaal, heeft geleid tot een verdere stijging van het 
percentage app-gebruikers. Zo zijn er in Tilburg al 595 
accounts aangemaakt, waardoor het app-gebruik onder 
actieve members tijdens dit kwartaal gestegen is van 
54% naar 64%.

Gemeten over alle QC’s is het gebruik van de Quiet-app 
in de afgelopen drie maanden toegenomen naar 62% 
van alle actieve members.

DE BULKMODULE
In ons digitale platform worden de aanbiedingen van 
sponsors automatisch gekoppeld aan members. Die 
kunnen vervolgens kiezen of ze er gebruik van maken of 
liever wachten op een andere aanbieding. Momenteel 
vindt circa 50% van alle aanbiedingen zo zijn weg naar 
onze members. Dat aandeel willen we graag omhoog 
krijgen. Als we minder dingen ‘handmatig’ hoeven 
te regelen houden we meer tijd over voor andere 
inhoudelijke zaken en groei. Het is dus heel belangrijk 
dat het platform zoveel mogelijk aanbiedingen soepel 
kan verwerken.
  
Een probleem bij de verwerking via het platform kwamen 
we tegen bij de zogeheten ‘bulkaanbiedingen’, zoals in 
één keer heel snel 100 vrijkaarten weggeven voor een 
bepaalde voorstelling. Als zo’n aanbieding niet zo gewild 
is als verwacht, dan zorgt dat voor filevorming op het 
platform, waardoor andere aanbiedingen te laat bij de 

automatisch geselecteerde members terecht komen. 
Ook waren we veel tijd kwijt aan het eerlijk verdelen 
van gewilde extra aanbiedingen buiten het platform 
om, zoals een diner voor 50 personen; dat ging dan via 
nieuwsbrieven, Excel-sheets en veel telefoontjes.

Om dat te voorkomen hebben we samen met 
Freshheads een speciale ‘bulkmodule’ ontwikkeld, 
zodat we in één keer een massa-aanbieding kunnen 
uitzetten onder al onze actieve members zonder dat dit 
de normale processen verstoort. Zij kunnen vervolgens 
eenvoudig aangeven of ze al dan niet willen deelnemen 
aan de loting voor de desbetreffende aanbieding. 
Het platform kiest op de door ons aangegeven 
datum vervolgens zelf de mensen die de aanbieding 
daadwerkelijk krijgen toegestuurd. De software houdt 
hierbij rekening met de historie van een member. De 
member die nog nooit zo’n extra aanbieding heeft 
gekregen, krijgt voorrang op de member die al eerder 
‘won’. De ‘winnaars’ én ‘verliezers’ krijgen vervolgens 
automatisch bericht of ze wel of niet hebben gewonnen. 
Deze ‘bulkaanbiedingen’ zijn zoals gezegd extra 
aanbiedingen, het proces loopt náást het reguliere 
matchen, waardoor er geen verstoringen van de 
platformactiviteiten meer optreden.  
In eerste instantie loopt het proces - vanaf oktober 
2018 - alleen nog via de Quiet-app, later komt dit 
ook beschikbaar voor mensen die via e-mail van ons 
platform gebruikmaken.

Ook dit kwartaal is er weer veel werk verzet om het gebruikersgemak voor de members te verhogen en de processen 
zo efficiënt mogelijk te organiseren. Let wel: voor álle Quiet Community’s. Hierover hebben we voortdurend overleg 
met platformpartner Freshheads. Dit kwartaal leverde dat de volgende resultaten op.
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•  Op 28 augustus organiseerde Quiet Nederland in 
Apeldoorn een meeting voor alle projectleiders van de 
actieve community’s: Tilburg, Den Bosch, Groningen, 
Maastricht, Drechtsteden, Rotterdam en Hilvarenbeek. 
Ervaringen uitwisselen: wat is de stand van zaken 
bij iedere community, hoe breed is ieders financieel 
draagvlak en vooral ook: hoe komen we met z’n allen 
vooruit? Zie ook: https://quiet.nl/quiet-communitys-
zetten-de-klokken-gelijk/. 

•  In het verlengde daarvan zijn Jean-Pierre Joos en 
Lisa Mulder van Quiet Nederland op bezoek geweest 
bij de community’s in Maastricht, Drechtsteden, Den 
Bosch en Hilvarenbeek, nadat ze eerder al in Groningen 
waren geweest. Kennismaken met de teams & de 
vrijwilligers, sfeer proeven, en ook veel concrete vragen 
beantwoorden. In het vierde kwartaal staat nog een 
bezoek aan Quiet Rotterdam op de rol.

Intussen gaan we natuurlijk gewoon door met de uitrol door Nederland. En met het smeden van de banden tussen de 
reeds actieve QC’s. We leren van elkaars ervaringen en kunnen energie en tijd besparen door in een aantal processen 
samen op te trekken. In het derde kwartaal hebben we - onder andere - als volgt aan de weg getimmerd:  

•  Bij Quiet Nederland zijn we uiteraard gespitst 
op mogelijkheden om de Quiet-formule ook in 
andere steden en regio’s uit te rollen. Zo zijn we 
dit kwartaal onder meer in gesprek gegaan met 
potentiële initiatiefnemers en financiers voor QC’s 
in onder meer Oss, Amersfoort, Tiel, Utrecht en 
Nijmegen. In eerstgenoemde stad kondigt zich een 
stroomversnelling aan, terwijl we de initiatiefnemers 
in diverse steden hebben mogen helpen bij hun 
projectplan. Wordt vervolgd. 

•  Niet alle initiatieven en gesprekken leiden tot  
oprichting van een nieuwe Quiet Community. Zoals 
je op www.quietcommunity.nl kunt lezen komt er bij 
zo’n proces veel kijken: financiering, maatschappelijk 
draagvlak, professionals, vrijwilligers… soms lukt het 
simpelweg niet om alle succesfactoren samen te 
brengen. Zo is Quiet Woerden uiteindelijk niet van de 
grond gekomen, ondanks gewaardeerde inspanningen 
van de initiatiefnemer. 

INTUSSEN, IN DE ANDERE QUIET COMMUNITY’S

Om een idee te geven van de progressie doorheen Nederland delen we ten slotte graag wat cijfers van onze 
collega-QC’s. Let wel: naast de ‘automatische’ matches via het digitale platform zijn er uiteraard ook de 
nodige handmatige matches tot stand gebracht.

Den Bosch - Op 1 oktober waren er al 312 members en 84 sponsors; 
in het derde kwartaal kwamen er 209 automatische matches tot stand. 

Groningen - Aan het eind van dit kwartaal waren er 175 members en 46 sponsors; 
in de periode juli-augustus-september kwamen er 133 automatische matches tot stand.

Maastricht - De tussenstand op 1 oktober: 211 members en 44 sponsors; 
in het derde kwartaal werden  er 65 automatische matches gemaakt.

Rotterdam - Deze QC is zover gevorderd met de voorbereidingen dat er in 
het vierde kwartaal mooie cijfers gaan verschijnen. 

Drechtsteden - Op 1 oktober waren er 52 members en 20 sponsors; 
in het derde kwartaal kwamen er 51 matches via het platform tot stand. 

Hilvarenbeek - Op 1 oktober waren er 39 members en 19 sponsors; 
Vanwege de kleinere schaal matcht Hilvarenbeek niet via het Quiet-platform. 

http://www.quietcommunity.nl

