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MET Z'N ALLEN
In de maanden oktober, november en december gingen Quiet Tilburg en Quiet Nederland op twee fronten een nieuwe 
fase in. Op dinsdag 18 november verhuisden we officieel naar ons ‘eigen’ pand aan de Hoflaan 23. Een move die 
dankzij de steun en inzet van alle sponsors, supporters en vrijwilligers nóg beter uitpakt dan we hoopten. Onze nieuwe 
locatie voelt vanaf dag één vertrouwd en warm aan. Bovendien kunnen we alle werknemers en vrijwilligers nu een 
werkplek bieden die recht doet aan hun betrokkenheid. 

Over betrokkenheid gesproken; het vernieuwde Quiet-bestuur laat er geen gras over groeien. De groei van onze 
beweging vraagt een bijstelling van tal van facetten van onze werkwijze, en daartoe is een ambitieus plan van aanpak 
gemaakt. Tussen de bedrijven door hebben we traditiegetrouw in onze campagneweek rond Wereldarmoededag éxtra 
aandacht naar stille armoede én Quiet getrokken. In dit kwartaalverslag laten we je zien hoe we de afgelopen drie 
maanden vorm hebben gegeven aan de missie van Quiet: Verzachten, Versterken, Vertellen. Veel leesplezier!

Team Quiet Tilburg & Team Quiet Nederland 
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Quiet Tilburg en Quiet Nederland zijn in november geland aan de Hoflaan 23. Het proces dat daaraan voorafging 
geeft goed weer hoe het wérkt bij Quiet. Het begon met de financier die het pand op ons verzoek aankocht om het  - 
tegen normale huur - aan ons ter beschikking te stellen. De hoofdaannemer die vanaf dag één meedacht, aangepaste 
tarieven bood en ons de ruimte gaf om bepaalde werkzaamheden alsnog zélf te doen. Alle onderaannemers die 
ook - figuurlijk én letterlijk - een duit in het zakje deden. De interieurstyliste die ons volgens hetzelfde principe aan 
een gezellige en oogstrelende werkomgeving hielp. De vrijwilligers(!) van de stichting HORNBACHhelpt die ons 
overdonderden met een make-over van de tuin, compleet met gratis picknicktafels, speeltoestellen, nieuwe betegeling 
en beplanting. De mensen van Rabobank Tilburg en omstreken die in hun eigen tijd ons oude pand kwamen opruimen. 
En dan waren er - last but zeker not least - onze actieve members. Tientallen van hen staken op enig moment de 
handen uit de mouwen. Als sloper, sjouwer, afkrabber, plamuurder, gatenstopper, schilder, elektricien, schoonmaker, 
te veel om op te noemen. Het enthousiasme van al deze mensen, die zich ondanks hun financiële sores van alledag 
inzetten voor onze Quiet Community… dat sterkt ons in de overtuiging dat je met vértrouwen verder komt dan met 
wántrouwen.

VERHUISD

Een deel van de nieuwe 'huiskamer': het Quiet-pand aan de Hoflaan voelt meteen vertrouwd aan. 

EEN NIEUWE PLEK!
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ERAF & ERBIJ
In het vierde kwartaal zijn maar liefst 41 nieuwe 
sponsors toegetreden tot de ‘Quiet-familie’. Nou is 
dat geen netto toename, want er verdwenen ook 24 
sponsors uit ons bestand. Voor een merendeel door 
opschoning van onze kant; sponsors die waren blijven 
staan na een eenmalige aanbieding uit het verleden. 
Ook stopten negen sponsors uit eigen beweging. Aan 
het eind van het vierde kwartaal hadden we 410 actieve 
sponsors. 

MATCHES!
In de periode oktober-december hebben de Tilburgse 
Quiet-members 2.288 keer daadwerkelijk gebruik 
gemaakt van een gratis aanbieding van een van onze 
sponsors. Een record! Het is niet alleen 355 keer méér 
dan in het derde kwartaal, maar ook 642 keer meer dan 

• AquaFun4You
• BBA Tours
• BodyMindBalance
• Boerke Mutsaers
• Brasserie Restaurant • 
• L'Orangerie
• Dela Uitvaartcentrum
• De Pedicure in Tilburg
• De Pret Pietjes 
• Diamond House
• Enikő Kakas kapster
• ETZ Tilburg 
• EVE

• FUJIFILM Europe
• Gio's Surinaams Eethuis
• Global Dental Science
• Haar & Huis anno 2017
• Hasseltse Kapel
• Jump XL Trampolinepark
• Just Lot’s Fotografie
• Kim's Kroeg
• Landal GreenParks
•  Lasik Centrum  

Oogchirurgen
• M&T juristen 
• Musicalvereniging • 

• BOeMS
• Neoliet Tilburg
• New Vulto
• Poké and more
• Riëtte Geeft Vorm
• Sardina Vissrestaurant
• Schilderscentrum Zuid
•  Shinzo sushi  

lounge & grill
• Sligro Tilburg
• Starbucks Station
•  Stichting Single  

SuperMom

•  Stichting Tulip  
Foundation for Arts, 
Sports and Elevation

• Stichting Weekje Weg
• Twan Hendriks
•  Van der Valk Hotel  

Gilze-Tilburg
•  Van de Sanden  

Schoonmaakdiensten 
• vanDIJK Afbouwprojecten 
• ZuiderZwam

in het vierde kwartaal van 2017! Over de manier waarop 
de matches tot stand komen kun je meer lezen in het 
hoofdstukje ‘Platform & Quiet-app’.

ZIJN ER GRENZEN?
Het aantal sponsors in Tilburg is tot nu toe alleen 
nog maar gestegen. Ooit komt er een einde aan die 
opwaartse lijn, we kunnen niet eindeloos blijven 
‘plussen’. Mede daarom wordt het steeds belangrijker 
om de reeds actieve sponsors te blijven binden aan Quiet 
Tilburg. We zijn daarom op diverse gebieden aan de 
slag om het relatiebeheer extra impulsen te geven. Een 
daarvan is een tevredenheidsonderzoek onder sponsors 
dat in het eerste kwartaal van 2019 wordt uitgevoerd. 
Die vragen - en de antwoorden - krijgen de komende tijd 
veel aandacht van ons sponsorteam.   

RAAK!

DE NIEUWE SPONSORS

VERZACHTEN

In de rust van een wedstrijd van Willem II mocht 
een team van Quiet-kids deelnemen aan de Rabo 
PinPin Penaltybokaal: “Al vanaf het moment dat 
hij kon praten vroeg Joshua of hij ook een keer in 
het grote Willem ll-stadion mocht voetballen. En nu 
mocht hij voor het eerst een echte voetbalwedstrijd 
bijwonen in het stadion, en óók nog penalty's 
schieten op hetzelfde veld. Hij was zo blij en heeft 
zelfs een keer gescoord! Heel erg bedankt… Joshua 
heeft een onvergetelijke dag gehad!” 
Ook voor Mike (zie hiernaast) was het een 
bijzondere ervaring: hij miste geen enkele penalty!
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SPONSORS & IMPACT

BIJZONDERE ACTIES EN EVENEMENTEN
Met grote regelmaat schenken sponsors een extra 
aanbieding, bedoeld voor veel Quiet-members tegelijk. 
In het vierde kwartaal was het weer flink raak, mede 
dankzij de decembermaand die het allerbeste in onze 
supporters bovenhaalt. Een bloemlezinkje:

•  Sprookjesaanbod van Ronde Tafel 28 
Op 20 oktober was het weer zover, met de nadruk op 
wéér. Al voor de derde keer organiseerde Ronde Tafel 
28, onderdeel van de Nederlandsche Tafelronde, een 
dagje-uit naar De Efteling voor een vijftigtal Quiet-
gasten. De gezinnen die hiervoor ingeloot waren 
werden met een speciale Quiet-bus opgehaald en 
vervoerd naar het pretpark, waar ze de hele dag 
onbezorgd en geheel verzorgd konden gaan genieten.

•  Donatie  
Jan Gevers, scheidend directeur van Van Spaendonck, 
riep de genodigden op zijn afscheidsfeest op om geen 
cadeaus te geven, maar wel te doneren aan Quiet. Met 
een prachtig resultaat: € 7.000!

•  Matrassen van de Kiwanis Club Tilburg 
Een mooi voorbeeld van gerichte armoedeverzachting. 
De Kiwanis Club Tilburg koos Quiet Community uit als 
goed doel. En dus mochten wij van de opbrengsten 
van de jaarlijkse Kiwanis Rally producten aanschaffen 
waaraan veel behoefte bestaat onder de members. 
We kwamen uit op matrassen: belangrijk voor de 
gezondheid, maar een te grote uitgave als je een krap 
budget hebt. De betrokkenheid van de Kiwanis stopte 
niet bij ‘hup, hier heb je geld, doe er iets leuks mee’. Ook 
kregen we hulp uit hun netwerk om de matrassen tegen 
scherpe prijzen te verwerven. Zo krijgt ‘liefdadigheid’ 
een extra dimensie.  
Het resultaat: dit kwartaal mochten we maar liefst 80 
matrassen verloten. In de beste Quiet-tradities werd de 
bezorging verzorgd door ons uit member-vrijwilligers 
bestaande Actieteam. Zij werden met open armen 
ontvangen, zoals je ook kunt opmaken uit bijgaande 
reacties, onder 'Raak!'

•  Trolleys van Vadobag 
Een goed voorbeeld van een grote aanbieding die gretig 
aftrek vond. Van sponsor Vadobag mochten we maar 
liefst 80 trolleys onder Quiet-kids verdelen.

•  De Sint slaat weer toe 
De decemberperiode is voor veel sponsors een 
piekperiode. Het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg 

(zeg maar gerust ‘Sint in Tilburg’) zorgde ook dit jaar 
weer voor bijzondere evenementen voor veel Quiet-
members tegelijk. Quiet-kids in de gelovige leeftijd 
genoten van de Sinterklaas-musical op 24 november, 
terwijl ook onze alleenstaande 55-plussers niet 
vergeten werden. Zij kregen in De Postelse Hoeve een 
sinterklaasmiddag met-alles-erop-en-eraan. 

•  Aan tafel in december! 
Op zaterdag 22 december bood St. Sjaak 30 
genodigden een heerlijke kerstbrunch aan. Twee 
dagen later, op Kerstavond, zette De Spaarbank ook 
weer de deuren open voor 50 Quiet-gasten, die een 
feestelijk kerstdiner kregen voorgeschoteld. Al net 
zo enthousiast en onbaatzuchtig zijn de mensen van 
Stichting ECCB en Stichting Orchidee, die samen op 
Tweede Kerstdag voor 50 members een kerstbuffet 
organiseerden.

RAAK!

•  “Eigenlijk wil ik jullie wel kussen, zo gelukkig voel ik me met 
de twee matrassen. Gisteren de oude matrassen verwijderd 
waar mijn man op heeft gelegen tijdens zijn ziekte. Was 
erg emotioneel voor mij. Maar hoe bijzonder was het toen 
ik in een fris bed zonder herinneringen stapte. Wat ligt dit 
heerlijk! Voor het eerst sinds lang acht uur geslapen zonder 
wakker te worden van de pijn. Ik ben jullie en degene die dit 
sponsorde zó dankbaar.”

•  “Ik had de laatste tijd veel slecht nieuws gehad, en daarom 
is dit extra fijn. Ik heb chronische rugklachten en ik merkte 
al snel dat dit voor mij verschil maakt. Mijn oude matras 
was echt versleten en dat verergerde mijn klachten. Voor 
mij is dit een enorme steun in de rug.”

•  “Ik moet rondkomen van 50 euro in de week, en dan kun 
je je zo’n aanschaf niet permitteren. En dus blijf je maar 
doormodderen met je vochtige matras, dat al een krijgertje 
was. Nu met het nieuwe matras betrap ik me erop dat ik om 
half tien al denk: ha, zo meteen lekker naar bed. Dat had ik 
eerst niet, hoor.” 

https://quiet.nl/100-quiet-members-laven-zich-aan-dubbel-schenken/
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HET MEMBERTAL BLIJFT GROEIEN

Wederom ging het membertal van Quiet Tilburg in één kwartaal flink omhoog, van 1.251 naar 1.352. Dat betekent 
dat we voortaan 101 huishoudens méér van dienst kunnen zijn met gratis aanbiedingen van sponsors. Van de 1.352 
members maken er 989 daadwerkelijk gebruik van de aanbiedingen. Dat is 73%, dit percentage ‘actieve members’ is 
al enige tijd stabiel. 

Het merendeel van de nieuwe members is afkomstig uit het klantenbestand van de Voedselbank. Bovendien zorgt 
ons member-to-member-project voor een gestage aanwas; per kwartaal schrijven we gemiddeld zo’n vijftien nieuwe 
members in op voorspraak van onze vertrouwde vrijwilligers. 

Een derde categorie zijn degenen die als member worden voorgedragen door twee maatschappelijke organisaties; 
wij vertrouwen deze partners de selectie toe van mensen die aan verzachting & versterking toe zijn. 

ONZE TEAMS

DE MEMBERS & HUN VERSTERKING

HET QUIET ACTIETEAM
Deze periode stond voor onze handige en 
werklustige member-vrijwilligers en supporters 
vooral in het teken van de verhuizing naar de 
Hoflaan. Dat zorgde ervoor dat de reguliere 
werkzaamheden op een lager pitje stonden 
dan het vorige kwartaal. Desondanks hebben 
we minstens drie members blij kunnen maken 
door bij hen thuis flinke klussen uit te voeren. 
Ook heeft een driekoppige delegatie uit het 
Actieteam op drie verschillende dagen met een 
bus vol gloednieuwe matrassen een grand tour 
door Tilburg mogen maken. In totaal vonden zo 
80 matrassen hun weg naar Quiet-members, die 
geluk hadden bij de verloting.

Dit kwartaal werd ook duidelijk dat de structuur 
van het Actieteam nog wat extra cement 
behoeft. In de praktijk van alledag komen de 
aangemelde klussen terecht bij een relatief 
klein percentage van de vrijwilligers die zich 
hebben opgegeven.    

De teams bestaan voor het overgrote deel uit 
members die elk op hun eigen wijze bijdragen 
aan het welslagen van Quiet Tilburg. Net als 
Quiet als geheel zijn deze teams voortdurend 
in beweging. Soms zit het mee, soms zit het 
tegen, maar wat domineert is de gedrevenheid 
waarmee velen zich taken eigen maken en naar 
beste vermogen uitvoeren. 

HET BELTEAM 
De naam van dit team is achterhaald. In een 
ideale wereld speelt een serviceteam als dit een 
cruciale rol in het omhoog drijven van het aantal 
aanbiedingen waarvan members daadwerkelijk 
gebruikmaken. Hoe meer aanbiedingen hun 
weg vinden naar een member, des te meer 
armoedeverzachting. Dus bekijken we samen 
hoe we de hulp aan members kunnen opvoeren, 
zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van 
het platform en de Quiet-app. Bellen is dan 
zeker niet het enige wapen.

Toch gaapt er bij vlagen een gat tussen de 
ideale wereld en de praktijk. De afgelopen 
maanden kwam de continuïteit van het team 
door een samenspel van factoren onder druk te 
staan. Als een vrijwilliger doorstroomt naar een 
betaalde functie staan we uiteraard te juichen, 
maar in deze periode waren er ook wendingen 
die we niet hadden voorzien. Niet iedereen kon 
of kan constant het verwachte aandeel leveren. 
Bij Quiet geloven we niet in de ‘schuldvraag’, 
maar steken we uitsluitend energie in 
praktische oplossingen. En we geloven in het 
potentieel van ons memberbestand, waaruit 
zich steeds weer nieuwe talenten aanbieden.

Overigens zijn voor de vacature van coördinator 
en de verbreding van het team ook versterkingen 
van buiten de memberkring zeer welkom.  
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HET INSCHRIJFTEAM 
Weer 101 members erbij deze periode - daar 
komt heel wat werk bij kijken. Het betekent 
dat 101 mensen een inschrijfgesprek van 
pakweg een halfuur hebben gehad met een 
van de vrijwilligers van ons inschrijfteam. In 
zo’n gesprek kan een nieuwe member kwijt 
wat hij of zij kwijt wil over de eigen situatie. 
Maar we bieden niet alleen een luisterend oor. 
Zo’n gesprek is hét moment om mensen te 
laten wennen aan het vertrouwen waarmee wij 
hun tegemoet treden. En om de juiste info te 
geven over de mogelijkheden, werkwijze en - 
jawel! - regels van Quiet. Hoe werkt dat digitale 
platform nou precies? Wat moet je zeker niet 
vergeten om jezelf én Quiet verder te helpen? 
Waaraan moet je denken als je daadwerkelijk 
bij een sponsor gebruik gaat maken van een 
aanbieding? En is het niet een goed idee 
om eens binnen te vallen op de dinsdagse 
inloopochtend? Om dat sluimerend talent of 
die vergeten vaardigheid te ontwikkelen of in te 
zetten? Dit gesprek is vitaal in het proces van 
Verzachten & Versterken dat we in gang zetten. 
Elke nieuwe member krijgt veel nieuws te horen, 
en enkele dagen later is er nog een check: is 
de info al omgezet in de afgesproken stappen? 
Dankbaar werk, want o zo effectief.

HET INLOOPTEAM & DE INLOOPOCHTEND 
Was best spannend: welk effect zou de 
verhuizing van de vertrouwde Boomstraat 
naar de Hoflaan - dik 4 kilometer verderop 
- hebben op het bezoek aan de dinsdagse 
inloopochtend? Zouden de reguliere 
bezoekers van weleer trouw blijven komen, 
en welke aantrekkingskracht hebben we 
op members uit de nieuwe omgeving? 
Halverwege het kwartaal was het zover, en al 
snel werd duidelijk: de winst is groter dan het 
verlies. Heeft ook, zo beluisteren we, te maken 
met de bijzonder geslaagde inrichting en 
aankleding van de inloopruimte, die warmte 
uitstraalt en meer mogelijkheden biedt dan 
die in de Boomstraat. In totaal noteerden 
we dit kwartaal 706 bezoekers. Dat is meer 
dan in het derde kwartaal, ondanks dat we 
in verband met de verhuizing enkele weken 
oversloegen.

Ook over het organisatorische draagvlak 
maken we ons geen zorgen. In het inloopteam 
zijn zo’n tien member-vrijwilligers actief, met 
elke week weer een duidelijke taakverdeling. 

Gladys en Henny, twee van de vier leden van het Quiet Inschrijfteam.

DILEMMA!

Onze dinsdagse inloopochtend is populair. En ja, als we 
áánkondigen dat er iets extra’s is - denk aan kleding of 
een verloting - is het doorgaans nét even drukker. Logisch; 
in armoede liggen de kansen doorgaans niet voor het 
oprapen. Toch geeft dit een zekere ongelijkheid, want er zijn 
ook legio members die nooit aanwezig kunnen zijn op de 
dinsdagochtend, bijvoorbeeld omdat ze moeten werken. We 
zijn ons ervan bewust dat dit onvrede kan oproepen.

Die wegnemen is zo simpel nog niet. Stoppen met 
bonusaanbiedingen op de inloopochtend dan maar? Of 
periodiek een extra inloopmoment in de avond, met extra 
druk op ons team van vrijwilligers? We zoeken naar een 
oplossing die recht doet aan het eerlijk-(ver)delen-principe, 
en tegelijkertijd voor ons te behappen is. Heb je vragen of 
suggesties? Mail ze naar tilburg@quiet.nl
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BIJZONDER PROJECT
Samen met De Krachtcentrale 013 hebben we een training - Nu Ik! - opgezet voor alleenstaande moeders met een krap 
budget die naast de zorg voor hun kinderen toch aan hun eigen ontwikkeling willen toekomen. En met ‘we’ bedoelen 
we dan een vijftal Quiet-ervaringsdeskundigen, die de deelneemsters zes dagdelen door het programma coachten. 
Het ging hier om een pilot-project waarin tal van gereedschappen werden aangereikt om kansen te kunnen pakken. 
Van schuldenaanpak tot informatie over beschikbare regelingen, van lichamelijk en geestelijk welzijn tot netwerken en 
sámenwerken. De evaluatie viel positief uit, de leermomenten worden meegenomen in de tweede training die in het 
eerste kwartaal van 2019 zal starten.  

PERSONEEL!
Een nieuw hoofdstukje. Je loopt in een klein team als het onze al gauw tegen je grenzen aan als iemand een tijd uit 
de running is. Daar kregen we dit kwartaal voor het eerst mee te maken. Voor ons ook een leerproces, in meerdere 
opzichten. Wil je het meest ambitieuze scenario tóch realiseren, of zet je bepaalde projecten even in de wacht? En hoe 
geven we binnen Quiet goed vorm aan een reïntegratietraject? 

Elk nadeel heeft zijn voordeel: het plotselinge gebrek aan tijd dwingt je als organisatie om je te focussen op de 
essentie, en extra kritisch te kijken naar tijdrovende bijzaken. 

Meer ontwikkelingen qua ‘personeelszaken’ vind je in het hoofdstukje ‘Het Bestuur’ op de volgende pagina.  

VERSTERKEN

De goede afloop moet gevierd worden: de coaches Frans, Naïma, Cathy, Stefanie, Brigitte en Ivan zijn trots op de stappen die Mereyame, Angela, 
Werdi, Menekse en Fardousa (die ontbreekt op de foto) hebben gezet. 
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QUIET NEDERLAND

Zoals in het vorige kwartaalverslag aangegeven willen we met z’n allen - bestuur en kernteam - Quiet Community 
Tilburg en Quiet Nederland zoveel mogelijk ontvlechten. Dat proces is in volle gang, vandaar dat je hieronder nog een 
mix van ‘Tilburg’ en ‘Nederland’ aantreft.

HET BESTUUR
Het vernieuwde bestuur, halverwege 2018 aangetreden, 
laat er geen gras over groeien. Een greep uit de vele 
activiteiten en in gang gezette processen.

•  Besturendag Alle Quiet Community’s opereren vanuit 
een eigen stichting, met een eigen bestuur. Op 19 
november was er een bijeenkomst voor bestuurders 
en projectleiders in Utrecht. Een goed moment voor 
het vernieuwde bestuur van de Stichting Quiet 500 om 
zich voor te stellen en de plannen toe te lichten. Van 
(bijna) iedere QC’s was een bestuurslid of projectleider 
aanwezig.

•  Presentatie Op 28 november verzorgde het Quiet-
bestuur een pizza-avond voor het kernteam in Tilburg. 
Dat kreeg inzicht in de - vele - prioriteiten en het hoge 
tempo waarin het bestuur tal van zaken gestalte wil 
geven.    

•  Twéé besturen Oorspronkelijk werden Quiet Community 
Tilburg én Quiet Nederland beide aangestuurd door 
het bestuur van de Stichting Quiet 500. Inmiddels is 
gebleken dat het beter is deze verantwoordelijkheden 
over twee afzonderlijke besturen te verdelen. Daarom 
krijgen Quiet Community Tilburg en Quiet Nederland op 
termijn ieder een eigen bestuur. Over de invulling van 
beide een volgende keer meer.

•  Samenwerkingsovereenkomst In deze overeenkomst 
leggen Quiet Nederland en een aangesloten Quiet 
Community de afspraken vast. Waaraan is een QC 
gebonden, en waaraan niet? Wat mag een QC van 
Quiet Nederland verwachten, en omgekeerd? Wat 
kost het? Het bestuur heeft in samenspraak met Quiet 
Nederland deze samenwerkingsovereenkomst geheel 
vernieuwd. Dit is gebeurd op basis van feedback uit 
de QC’s, leermomenten, voortschrijdend inzicht en 
professionalisering.

•  Arbeidsovereenkomsten Vanuit het bestuur zijn alle 
arbeidsovereenkomsten van de medewerkers in Tilburg 
gereviseerd en uitgebreid, zodat ze - bijvoorbeeld - 
voldoen aan alle nieuwe vereisten die de wetgever 
stelt.

•  Vrijwilligersovereenkomsten Bij Quiet Tilburg zijn 
deze toe aan herziening, alleen al met het oog op 
de veranderde privacywetgeving. Belangrijk is dat 
de vrijwilliger én de Quiet Community weten wat ze 
van elkaar mogen verwachten, en wat juist niet. Het 
concept dat ontwikkeld wordt komt uiteraard ook 
beschikbaar voor andere QC’s; het staat hun vrij daar al 
dan niet gebruik van te maken. 

•  Hoe gaan we verder? Visie en strategie zijn uiteraard 
speerpunten voor het bestuur. In de Roadmap 2019 zal 
richting worden gegeven aan de koers van Quiet voor 
het komende jaar en verder.

Pizza-avond van het bestuur met het kernteam in Tilburg.

Bijeenkomst met de besturen van alle Quiet Community's.
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HET QUIET-PLATFORM

DASHBOARDS IN ONTWIKKELING
Samen met Freshheads zijn we in het vierde kwartaal 
van 2018 begonnen met het ontwikkelen van 
dashboards: een voor Quiet Nederland, maar ook voor 
iedere Quiet Community een afzonderlijk dashboard. 
Daarop komen alle relevante statistieken uit het platform 
en de Quiet-app te staan, waardoor iedereen in één 
oogopslag de belangrijkste kerngetallen kan zien. 
We verwachten dit in kwartaal 1 van 2019 te kunnen 
opleveren.

DE QUIET-APP
Bij de livegang van de Quiet-app in mei 2018 hadden we 
in ons hoofd dat we binnen een jaar 75% van de actieve 
members ‘aan de app’ wilden krijgen. Op 31 december 
2018 had al 680 van 989 actieve members van Quiet 
Tilburg (=69%) daadwerkelijk een account aangemaakt 
in de Quiet-app. Over alle QC’s gemeten geldt dit voor 
1.151 van de 1.794 actieve members, goed voor 64%. 
In 2019 gaan we de Quiet-app voorzien van extra 
functies en het gebruik verder promoten, waardoor 
de doelstelling van 75% naar verwachting gehaald of 
misschien wel overtroffen wordt. Om een idee te geven: 
eind 2018 had de Quiet-app per dag circa 150 unieke 
gebruikers.

DE BULKMODULE 
In oktober 2018 is de zogeheten ‘bulkmodule’ 
gelanceerd. Hierdoor kunnen we in één keer een massa-
aanbieding uitzetten onder al onze actieve members 
zonder dat dit de normale processen verstoort. Zij 
kunnen vervolgens eenvoudig aangeven of ze willen 
deelnemen aan de loting voor de desbetreffende extra 
aanbieding. In het vierde kwartaal hebben we al tien van 
deze bulkaanbiedingen kunnen versturen. 
Het proces blijkt erg goed te werken. Bij elke aanbieding 

meldden zich meer dan 100 members aan om mee te 
doen aan de loting. Het algoritme van het platform houdt 
rekening met de ‘historie’ van de deelnemers; degenen 
die het minst vaak een extra aanbieding hebben 
genoten krijgen voorrang op de members die al vaker 
zo’n aanbieding toegewezen kregen. Let wel: voorheen 
gebeurde toewijzing net zo eerlijk, maar plozen we dit 
allemaal uit met behulp van tal van - nu overbodige - 
Excel-sheets. Een paar dagen na de sluitingstermijn 
krijgen de ‘winnaars’ én ‘verliezers’ automatisch bericht 
over de uitslag: duidelijkheid zonder tijd te verliezen. 
Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Zo zijn er kennelijk 
providers die pushmeldingen (‘Er is een loting, klik om 
mee te doen’) weleens tegenhouden. Wordt aan gewerkt.

Het eerste project in 2019 wordt om deze 
tijdbesparende, gebruikersvriendelijke en eerlijke manier 
van aanbiedingen verloten ook beschikbaar te maken 
voor de members die (nog) geen gebruik maken van de 
Quiet-app (zie ook 'Raak of Mis?').

HET PLATFORM IN 2019
In kwartaal 4 zijn we samen met Freshheads begonnen 
met het vaststellen het maken van de ‘Roadmap’ voor 
2019. Wat willen we doorontwikkelen? Welke nieuwe 
dingen willen we maken? Welke functies voegen we toe 
aan de Quiet-app? Allemaal vragen waar we gezamenlijk 
antwoord op hebben gegeven, waardoor we een 
concept-Roadmap hebben kunnen maken. De tips en 
feedback uit de andere QC’s zijn daarbij uiteraard ook 
meegenomen. 

Het idee achter Quiet is om op een vernieuwende manier armoede te verzachten via een digitaal platform. Dat 
hebben we indertijd samen met Freshheads opgezet, maar daarmee zijn we nog lang niet uitvernieuwd. Vanuit Quiet 
Nederland proberen we voortdurend de werking van het platform te verbeteren en functionaliteiten toe te voegen. 
Zodat álle aangesloten Quiet Community’s zo efficiënt mogelijk hun members van dienst kunnen zijn. Een overzichtje 
van de ontwikkelingen in het laatste kwartaal van 2018.

RAAK OF MIS?

De introductie van de bulkmodule in ons digitaal platform is 
een flinke stap vooruit. Voortaan worden de aanbiedingen 
voor veel members tegelijk automatisch eerlijk verdeeld, 
terwijl ook de ‘verliezers’ van elke loting automatisch bericht 
krijgen. Scheelt ons handenvol werk. Toch is er - voorlopig 
- een schaduwzijde: momenteel kunnen alleen de members 
die gebruikmaken van de Quiet-app hier de vruchten van 
plukken. Er wordt hard aan gewerkt om deze service 
ook voor de members die hun aanbiedingen via e-mail 
accepteren zo snel mogelijk beschikbaar te maken. 
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VERTELLEN

DILEMMA!

In onze contacten met potentiële sponsors zijn we duidelijk: het is een kwestie van belangeloos geven, verwacht van Quiet of 
onze members geen tegenprestatie. In de praktijk wil dat nog weleens meevallen. Regelmatig sturen members ons foto’s en 
teksten nadat ze enthousiast van een aanbieding hebben genoten. Die plaatsen we dan als ‘Geluksmomenten’ op onze site en 
de social-mediakanalen. En ja, soms kiezen we zélf een sponsoractiviteit uit die we voor het voetlicht halen. In de reacties van 
de betrokken(!) sponsors klinkt dan zowel verlegenheid als trots door. Iedereen blij… of toch niet: wat zullen ándere sponsors uit 
dezelfde branche ervan vinden? Die vraag parkeren we, want voor ons telt maar één ding: laten zie hoe lokale solidariteit wérkt. 

HET VERHAAL VAN ARMOEDE & QUIET
Ook bij dit hoofdstuk geldt dat het nog gaat over Quiet Tilburg én Quiet Nederland.
In het derde kwartaal gaat traditioneel veel tijd en energie zitten in de campagneweek, die we steevast rond 
Wereldarmoededag (17 oktober) plannen. We grijpen dit moment aan om stille armoede breed onder de aandacht te 
brengen. En de rol die Quiet speelt bij het Vertellen, Verzachten & Versterken te belichten. We vroegen Xena Maria 
Evers om vijf campagnevideo’s te maken: één algemene en vier waarin een member, een vrijwilliger, een sponsor en 
een projectleider vertelden hoe Quiet wérkt. De resultaten mogen gezien worden, en dat gebeurde dan ook. Zo is de 
‘algemene’ video intussen door welgeteld 251.232 unieke kijkers bekeken. 

•  Daarnaast werd ter gelegenheid van de campagne de in 2017 ingerichte website ikdeelquiet.nl gerevitaliseerd en ingezet 
om mensen bij Quiet te betrekken. Dit leverde 102 inhoudelijke reacties op; bedrijven die iets aanbieden, mensen die iets 
willen betekenen als vrijwilliger, potentiële initiatiefnemers voor nieuwe Quiet Community’s.

Los van de campagne kwamen er dit kwartaal nog tal 
van producties tot stand:

•  Het Kwartaalverslag 2018 Q3 van Quiet Tilburg. Dit 
kwam, eind november, aan de late kant.    

•  Het Jaaroverzicht 2018. We kozen dit jaar voor een 
vorm waarbij sprekende beelden de trekker vormden 
voor kernachtige teksten. Je kunt het resultaat hier 
bekijken.

•  Eind 2018 hebben we - in samenwerking met Toffey - 
de website quiet.nl een visuele en tekstuele make-over 
gegeven, inclusief vernieuwde toolkit voor alle Quiet 
Community’s.

•  Er zijn dit kwartaal twee Quiet-artikelen gepubliceerd in 
Stadsnieuws, waarin afwisselend members, supporters 
en sponsors van Quiet Tilburg aan het woord komen 
over hun betrokkenheid. Ook zijn we betrokken bij de 
totstandkoming van een artikel in Wijkkrant 3 West, 
waarin we onze nieuwe buren vertellen over onze 
verhuizing en onze missie. Daarnaast is afgesproken 
dat we ernaar streven om in alle edities van deze krant 
(viermaal per jaar) een Quiet- of armoedegerelateerde 
uiting te presenteren.

•  We verzorgden in deze drie maanden veertien 
nieuwsbrieven voor de members van Quiet 
Tilburg en vijf voor de sponsors. Bovendien zijn 
er drie nieuwsbrieven gestuurd naar alle Quiet-
geïnteresseerden. Ook waren er, vanuit Quiet 
Nederland, diverse nieuwsbrieven voor de projectteams 
in de diverse steden.

•  Het aantal likers van de Facebook-pagina van Quiet 
Tilburg stijgt geleidelijk; aan het eind van het vierde 
kwartaal waren het er 2.220. Een bericht bereikt 
momenteel gemiddeld zo’n 1.150 mensen.

•  Ons Instagram-account heeft dit kwartaal meer 
content gekregen en dat vertaalt zich meteen in het 
aantal volgers. In periode oktober-december maakten 
we de sprong van 110 naar 471.Met Toffey vierden we de lancering van de nieuwe website.

https://quiet.nl/verslaglegging-en-anbi/
https://quiet.nl/jaaroverzicht-2018/
https://quiet.nl/jaaroverzicht-2018/
https://quiet.nl
https://www.facebook.com/quiettilburg/
https://www.instagram.com/quietnederland/
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NIEUW! 
•  We kregen de initiatiefnemers uit Oss op bezoek. 

Hun plannen voor een Quiet Community zijn in een 
vergevorderd stadium. 

•  In Nijmegen hebben initiatiefnemers een plan 
van aanpak gemaakt, dat we samen hebben 
doorgesproken.

•  Er is een verkennend gesprek gevoerd met mogelijke 
initiatiefnemers uit Helmond.

•  Ook in Utrecht zijn er ontwikkelingen. Met mensen van 
de Nederlandse Uitdaging tasten we de mogelijkheden 
van samenwerking af, misschien in de vorm van 
een Quiet Community in Utrecht. Kort daarna kwam 
er ineens meer interesse uit Utrecht onze kant op, 
waardoor de verkenning van de mogelijkheden 
inmiddels is gestart.

Recentelijk kozen we voor een meer geleidelijke uitbreiding van het aantal Quiet Community’s. Ook in het vierde 
kwartaal is er vanuit Quiet Nederland weer veel gestimuleerd, ondernomen en georganiseerd om de uitrol door 
Nederland te bestendigen en bevorderen. Niet alleen werd het ‘merk’ Quiet in de campagneweek onder de aandacht 
gebracht, ook is er - zowel met mensen van reeds actieve Quiet Community’s als met potentiële initiatiefnemers - veel 
overleg geweest. Een overzicht.

IN BEWEGING
•  Missie Samen met Quiet-bestuurslid Nadja Jungmann 

is het team van Quiet Nederland aan het kijken naar 
de inhoud van onze missie die omgedoopt is tot 
‘Verzachten, Versterken, Vertellen’. Wat verstaan we 
daar nou precies onder, en hoe vertalen we dat naar de 
praktijk van alledag?  

•  Tevreden? Vanuit Quiet Nederland is een 
tevredenheidsonderzoek onder de members van Quiet 
Tilburg ontwikkeld en uitgevoerd. Dat staat nu ook in 
de toolkit van het Quiet-platform, zodat ook alle andere 
Quiet Community’s dit eenvoudig kunnen aanpassen en 
uitzetten onder de eigen members. Over de resultaten 
een volgende keer meer.  

•  Sessie In vervolg op eerdere bezoeken aan reeds 
actieve QC’s is ook met Quiet Community Rotterdam 
een kennismakings- en vraagbaaksessie gehouden.

•  Quiet wordt belicht in de expositie Arm in Arm van de 
Stichting Peerke Donders, met als thema ‘armoede 
in Tilburg door de jaren heen’. Ook werkten enkele 
members van Quiet mee aan gefilmde portretjes 
waarin zij over hun armoede-ervaringen vertellen. 
Quiet-ambassadeur Ralf Embrechts verzorgde 
bovendien een van de Peerke Donders-lezingen. 

•  Regelmatig kloppen media bij ons aan als ze aandacht 
willen besteden aan de armoede in Nederland: of wij 
hen in contact kunnen brengen met mensen in die-en-
die situatie? Wij doen daar graag moeite voor, maar 
houden daarbij nadrukkelijk rekening met de situatie en 
de privacy van de members. Soms is er zoveel haast 
bij geboden dat we deze tijddruk niet bij een member 
willen neerleggen. Die moet ruim de tijd krijgen om 
deelname aan een media-uiting te wegen.  

•  Sinds oktober timmeren we ook op Twitter (@
QuietCommunity) aan de weg. De teller stond eind van 
het jaar op 85 volgers.

•  Wout Withagen van internetpartner Freshheads en Lisa 
Mulder van Quiet werkten mee aan een item in het SBS-
programma Holland van Boven, waarin de werking van 
het Quiet-platform aan bod kwam.  

VERTELLEN

WERKEN AAN DE UITROL

https://twitter.com/QuietCommunity
https://www.youtube.com/watch?v=vMAzX9q2SWA
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Den Bosch - Op 1 januari waren er al 404 members en 96 sponsors; 
in het vierde kwartaal kwamen er 127 automatische matches tot stand.

Groningen - Aan het eind van dit kwartaal waren er 192 members en 54 sponsors; 
in de periode oktober-november-december kwamen er 62 automatische matches tot stand.

Maastricht - De tussenstand op 1 januari: 236 members en 48 sponsors; 
in het vierde kwartaal  werden er 80 automatische matches gemaakt.

Rotterdam - Deze QC is net begonnen met de werving op diverse gebieden. Aan het eind van het 
jaar waren er 25  members en 13 sponsors; in de periode oktober-november-december kwamen 
er 13 automatische matches tot stand.

Drechtsteden - Op 1 januari hadden we 84 members en 38 sponsors; 
in het vierde kwartaal kwamen er 93 matches via het platform tot stand.

QUIET

NOG WAT CIJFERS
We gluren tot slot even mee bij de andere Quiet Community’s. Ook hier zien we een duidelijke toename van het aantal 
automatische matches ten opzichte van het vorige kwartaal.

Naast bovengenoemde ‘automatische’ matches via het digitale platform zijn er uiteraard ook de nodige handmatige 
matches tot stand gebracht. De ervaring leert dat het aandeel van deze handmatige matches - dus buiten het digitale 
platform om - in de beginfase van een Quiet Community beduidend groter is dan verderop in het proces. In Tilburg 
schommelt de verdeling tussen ‘automatisch’ en ‘handmatig’ al enige tijd rond fifty-fifty. De verwachting is dat de 
introductie van de bulkmodule er op termijn voor zal zorgen dat het aandeel van de automatische matches wezenlijk 
groter wordt dan 50%.

Wereldarmoededag: de mensen achter Quiet Den Bosch zorgden voor een aansprekende campagnevideo.


