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Dit verslag gaat over de pre-seed fase van de Quiet 
Community Maastricht en het eerste volle actieve jaar 
(oktober 2017 – december 2018). 

In 2017 is in Maastricht de kiem gelegd om een Quiet 
Community op te starten in navolging van de Quiet 
Community tilburg. tilburg is op enig moment gestart 
met het tijdschrift Quiet 500 als tegenhanger van de 
alom bekende Quote 500. In deze glossy die schuurt, 
vertellen mensen hun eigen verhaal. Aangrijpend, 
ontroerend maar ook héél knap om de schaamte van 
‘arm zijn’ te overwinnen.

Dat is precies waar Quiet over gaat. De Quiet wil 
armoede verzachten, mensen empoweren en armoede 
bespreekbaar maken. Het unieke van Quiet is dat we 
mensen geen vragen stellen over hun persoonlijke 
situatie. Het is gebaseerd op vertrouwen.  
verzachten gebeurt door het geven van verwennerijen 
zoals etentjes, een kinderfeestje een knipbeurt bij de 
kapper, een keer naar het theater gaan of naar een 
concert in het MeCC. Hiervoor is de connectie met 
het bedrijfsleven van belang, die rechtstreeks hun 
giften aanbieden en zien verzilveren.

empowerment willen we bereiken door de mensen uit 
hun bestaande, vaak geïsoleerde omgeving te halen. 
Door de  verwennerijen maken ze de eerste stap en 
zijn ze al een drempel over. Dat is ook te lezen in het 
jaarverslag bij de diverse persoonlijke verhalen. verder 
enthousiasmeren we de members tot vrijwilligerswerk 
binnen de Quiet Community of daarbuiten. Ultiem doel 
is als men bij sponsoren van de verwennerijen een 
stage zou krijgen of zelfs een betaalde baan. 

Het bespreekbaar maken van armoede willen we doen 
door zo veel mogelijk met andere organisaties die het 
thema armoede op de een of andere manier in hun 
vaandel hebben samen te werken. Daarnaast bespre-
ken we natuurlijk het thema met al onze sponsoren 
van de verwennerijen. tevens is de gemeente Maas-
tricht een belangrijke partij betreffende dit thema.

stichting trajekt was de initiatiefnemer om Quiet 
ook in Maastricht op te starten. In een snel tempo is 
een bestuur gevormd met diverse achtergronden en 

ervaringen met dit thema. Medio 2017 is de stichting 
formeel opgericht. In de tussentijd is de project-
organisatie opgezet en zijn vanuit trajekt twee 
projectleiders toegewezen. Deze fase kenmerkte 
zich met het maken van reuring en tegelijkertijd het 
opzetten van een onderbouwd driejaren plan om 
de noodzakelijke subsidiebedragen toegewezen te 
krijgen. onze officiële start vond plaats in het theater 
aan het vrijthof op 17 oktober 2017, de dag van de 
armoede. Met o.a. een mooie act van het toneelstuk 
sjöld, uitgevoerd door het buurttheater Mariaberg. 
 

Na deze officiële start zijn we begonnen met het 
werven van members.  Hiervoor hebben wij de samen-
werking met de voedselbank in Maastricht 
gezocht. Dit heeft inmiddels geresulteerd in onze eer-
ste behaalde doelstellingen. De scepsis bij de 
potentiële members bleek een te overbruggen 
barrière. Mensen in een langdurige armoede situatie 
zijn het vertrouwen kwijt. 
Het feit dat Quiet geen vragen stelt vindt men ook al 
vreemd omdat ze gewend zijn voor elk wissewasje 
hun hele doopceel te moeten lichten of iets terug te 
moeten doen. 

vanaf het begin zijn we met een aantal vrijwilligers uit 
onze doelgroep van start gegaan die de zaken goed 
oppakken. Deze vrijwilligers hebben zich afgelopen 
jaar heel sterk ontwikkeld. Dat is het empowerment 
waar we naar streven. 
 
Het is voor het bestuur duidelijk dat ons bestaansrecht 
sterk zal afhangen van het verdienmodel. Het huidige 
model is een ‘subsidiemodel’ met afhankelijkheden 

Bestuursverslag 2017-2018
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van subsidiegevers. voor de lange termijn is een 
ander verdienmodel nodig om te kunnen overleven. 
Quiet tilburg heeft een tweetal rijke weldoeners die 
garant staan. ook voor ons zou dat een mooie 
oplossing zijn. Aan de andere kant willen we toch 
kijken naar een eigen verdienmodel met wellicht een 
stabiele onderstroom van financiële ondersteuning 
door strategische stakeholders. Dit is het belangrijkste 
issue voor komend jaar.  
In operationele zin zien we duidelijk een vergelijk met 
het eerste jaar (“de jonge honden fase”) van de 

tilburgse moederorganisatie. De structuur van de 
organisatie moet zijn vorm in het eerste jaar nog 
krijgen, waardoor de projectleiders nog veel 
uitvoerend bezig zijn. Hierdoor zijn ze minder op  
tactisch niveau werkzaam met onder andere de  
volgende gevolgen (niet limitatief): 
•	  De inloop bij Maris stella die medio 2018 is  

gerealiseerd: de members moeten de locatie  
nog wat meer “kunnen vinden”.

•	  De diversiteit van members uit diverse  
doelgroepen kan beter.

•	  blijvende aandacht voor het werven van  
vrijwilligers.

•	  Het responsniveau op de verwennerijen kon  
onvoldoende worden opgekrikt vanwege het 
gemis aan vrijwilligers die de uitgezette  
aanbiedingen kunnen nabellen.

•	  Het accountmanagement in de relatie met de 
sponsoren en diverse stakeholders mag verder 
worden geprofessionaliseerd.

Het afgelopen kwartaal heeft de projectleiding de 
focus gelegd op het vinden van nieuwe vrijwilligers. 
Dit begint zijn vruchten af te werpen, er zijn inmiddels 
vijftien nieuwe vrijwilligers gestart. 

Resumerend kunnen we stellen dat de start heel 
voortvarend is geweest: veel publiciteit en positieve 
respons. er is ook al veel gerealiseerd. gestelde 
targets voor het eerste jaar zijn behaald. Quiet 
Community Maastricht is een naam in Maastricht!
 
We hebben zoals hierboven al gesteld ook 
uitdagingen. Het belangrijkste item is het verdien-
model. Wij zien ons als Quiet niet als een separate 
organisatie maar onderdeel van het zeer actuele 
thema ‘armoede’. een thema dat politiek ook hoog op 
de agenda staat in een stad waar de armoede hoger is 
dan landelijk. samenwerking van de diverse stake-
holders op dit vlak is de enige manier om structureel 
en planmatig aan het thema armoede te werken. 
Quiet zoekt de samenwerking komend jaar actief op.

Als bestuur zijn we tevreden met de resultaten in het 
eerste volle jaar. De uitdagingen voor 2019 zien we 
met vertrouwen tegemoet omdat we weten dat de 
Quiet een ijzersterke formule is die gebaseerd is op 
zaken welke in onze samenleving afkalven, namelijk 
vertrouwen en solidariteit.

Namens het bestuur van Quiet Community Maastricht  
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doelstellingen Quiet

• bewustwording

• verzachting

• empowerment

• verbinding

doelstelling groei

Het oorsponkelijke projectplan van Quiet Maastricht ging bij het 
bepalen van de te behalen doelstellingen in 2018, 2019 en 2020 
uit van een verhouding tussen aantal members, aantal sponsoren 
en aantal vrijwilligers werkzaam voor de Quiet. Voortschreidend 
inzicht en vergelijking met overige Quiet steden (waaronder Til-
burg) hebben ons doen beseffen dat deze verhouding onvoldoen-
de houvast geeft om te bepalen of de organisatie op koers ligt of 
niet. Juister is de verhouding:

de Cijfers

fase 1
opbouw
Jaar 1
(jonge honden fase)

fase 2
Bestendigen
(puberteit)

fase 3
verduurzamen
Jaar 3
(volwassenheid)

1. vrijwilligers vinden en binden
2. sponsoren vinden en binden
3. members vinden en verbinden

4. enthousiasme en draagvlak in
   Maastricht en Heuvelland
5. leren omgaan met het platform
6. locatie inloop vinden, inloop starten

1. versterken vrijwilligerskader.
2. verbeteren platform en werkprocessen.
3. beheersbare groei (members en sponsors).
4. versterken netwerk en samenwerking.
5. eventueel uitbreiding locaties
6. vaststellen verdienmodel

1. verzelfstandigen community op basis van 
   ervaring en gekozen verdienmodel
2. Maastrichts netwerk ter voorkoming van 
   versnippering / efficiëntere inzet van middelen

1. goed, aandacht voor het belteam members
2. goed, aandachtspunt diversiteit 
3. goed, aandachtspunt diversiteit 
    en empoweren van de members
4. goed

5. goed
6. goed

go / no go  oktober 2018

go / no go  oktober 2019

organisatie: projectleiding Conclusies        

 jaar members aanbiedingen geaccepteerd percentage

 2018 250 2140 717 34%*

 2019 500 4500 2250 50%

 2020 750 7500 5250 70%

* Ter vergelijking: Tilburg had in het eerste jaar van de Quiet een percentage van 35.
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De belangriJksTe kengeTallen 
(oktober 2017 tot en met december 2018) 

MaTcHes + aanbieDingen
aantal matches 34% 717

MeMbers
totaal aantal members 232
aantal gezinsleden 551

sponsors
totaal aantal sponsoren 70

Input voor jaarverslag okt 2017 – dec 2018

Pagina 6

Specificatie giften en bijdrage bedrijfsleven  

Donatie Münchausen (overdracht van Trajekt) € 4.531,03

Donatie rotary maastricht-oost € 118,47

Donatie Dag van de vlaai (st. Maastricht Marketing) € 700,00

Particulier € 75,00

Trajekt - Gegarandeerde bijdrage Zweit veur Leid € 7.500,00

Gemeente Maastricht (Aankoop tijdschrift Quiet500) € 2.225,00

Kerstmarkt Rabobank € 690,00

Particulier € 25,00

Particulier € 75,00

MECC (Opbrengst Previewnight InterClassic) € 8.500,00

Infotheek Groep (giften Woonpunt afscheid Bert Vrolijk) € 4.929,00

Donatie particulier € 175,00

Restbedrag Zweit veur leid 2018 € 10.894,00

Donatie Kiwanis Sinterklaasfabriek € 1.500,00

Donatie Mecc (Maastrichts Mooiste) € 1.015,00

Mecc opbengst Iers dansevenement 05-04-2018 € 211,40

Stichting Stap voor Stap (bijdrage voor MVV kaarten) € 150,00

MECC (Opbrengst verkoop computers) € 850,00

Donatie Design4Good € 200,00

 Totaal € 44.363,90

Opmerking: gemeente en Max Darley zet ik op voor 2019, omdat we voor 2018 ruimschoots onze 

target hebben binnengehaald.

Pagina 8 Verbinding door samenwerking

Tweede kolom

Voor de overige appartementen zijn we een samenwerking aangegaan met Kringloop Zuid. Zij 

regelen de logistiek en wij krijgen de goederen waarvan we weten dat we die goed onder onze 

members kunnen verspreiden (bijv. matrassen en witgoed), de rest mogen zij meenemen. Wij 

kunnen members naar hun doorverwijzen als ze iets anders nodig hebben uit de goederen van 

Woonpunt.

Common Chorale – Carola, kan jij hier iets over zeggen? Ook Aanzet.

Neem ook ergens een RAAK! op van die mevrouw die heeft meegedaan en die aangeeft wat dat met 

haar heeft gedaan.

Geef een jas, verwarm een hart Ook aan deze actie, geïnitieerd vanuit Samen voor Maastricht, 

hebben wij meegedaan. Door verschillende bedrijven zijn onder medewerkers goede winterjassen 

ingezameld. Vrijwilligers van verschillende organisaties, waaronder ook de Quiet, hebben al deze 

pagina 1 van 2

We hebben meer dan zevenhonderd matches tot stand mogen brengen. Dat betekent dat zeshonderd keer 
een Quiet member daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van een belangeloze aanbieding van een van 
onze sponsoren.

Het aantal afgewezen en verlopen matches is aan de hoge kant. Dit is een herkenbare situatie vanuit 
tilburg voor de startfase van het project. Redenen hiervoor zijn:
•		 het	leren	kennen	van	het	platform,	veel	tickets	zijn	handmatig	uitgereikt;
•		 het	accepteren	van	een	etentje	of	een	chique	concert	is	vaak	een	drempel,	het	in	gang	zetten	van	
	 de	eerste	fase	van	empowerment;
•		 te	weinig	vrijwilligers	om	de	uitgezette	aanbiedingen	na	te	bellen.

Acties om het aantal afgewezen en verlopen aanbiedingen te verminderen:
•		 werven	nieuwe	vrijwilligers	belteam
•		 diversiteit	members	waarborgen	door	inschrijvingen	vanuit	andere	organisaties	dan	alleen	voedselbank.
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• Ako Maastricht-Aachen airport 

• Athos eet Maakt Doet 

• Au Mouton blanc 

• beeldplus 

• bonnefantenmuseum 

• brasserie tapijn 

• Brittanique	
• Cafe sjiek 

• Centrum Management

• Chateau Neercanne 

• Chateau st gerlach 

• Coffeelovers 

• Daalhoeve 

• Dansschool Reality 

• Docfest 

• Dress for success 

• De Dwaze Herder 

• Eetcafé	Ceramique	

• gamma

• gemeente Maastricht

• geusseltbad

• govert Derix

• Harry’s 

• Heiligdomsvaart

• Hierder Hepke 

• Il bacaro 

• Jumbo

• kapsalon d’n tunnel 

• kapster Jolene 

• knipshop 

• kruisherenrestaurant

• la Chine 

• landgoed Hotel Winselerhof 

• le bon vivant 

• le theatre Hotel 

• le virage 

• Maarten van laarhoven

• Maaslands lijstenmakerij

• Maastricht aan zee

• Maastricht Marketing 

• Magisch Maastricht 

• Marengo 

• MeCC 

• Meijer sports Media 

• Mosaqua	

• Muziekgieterij 

• Mvv 

• Natuurlijk sanna 

• Petit bonheur 

• philharmonie zuidnederland 

• Restaurant o

• Resto van Harte 

• Rksv Heer 

• Rozemarijn 

• salon Face to be 

• samen voor Maastricht

• serve the City

• sinterklaas aan de Maas 

• sofa

• studium generale

• talentino 

• theater aan het vrijthof 

• theo Haarmode. 

• therese Corbeij 

• Uitgestelde kinderfeestjes

• vaeshartelt 

• vivas gym 

• Wijnrestaurant Mes Amis 

• Woonpunt

• sportschool Zenden

vanaf oktober 2017 hebben wij zeventig sponsoren 
aan ons weten te verbinden. Deze sponsoren zijn 
op verschillende manieren benaderd:
- via het eigen netwerk van mensen binnen Quiet,
- via ambassadeurs,
-	 door	middel	van	koude	acquisitie,
- via bestaande sponsoren die andere potentiële 
 sponsoren uit hun netwerk aandragen,
- door aanwezigheid bij netwerkbijeenkomsten.

onZe sponsoren

De komende tijd willen we het relatiemanagement met 
bestaande sponsoren gaan versterken, alsmede de 
acquisitie	van	nieuwe	sponsoren	verder	profes- 
sionaliseren. verder gaan we gebruik maken van 
een Customer Relation Management systeem (CRM). 
Aandacht gaat uit naar de diversiteit van sponsoren 
zodat we het soort aanbiedingen kunnen uitbreiden. 
Het platform van tilburg bevat hier geen eigen 
oplossing voor, daarom hebben we gezocht naar 
een goed betaalbaar alternatief. 

Die is in Hubspot gevonden en is bovendien gratis in 
het gebruik. binnenkort starten we met het gebruik. 
Naast dit hulpmiddel zal ook de striktere taakverdeling 
binnen het team de aandacht en tijd voor relatie-
management versterken.
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We zien dat het verzachten van armoede leidt tot em-
powerment. via de aangeboden producten of diensten 
voelen mensen zich gezien en weer meetellen. Maar 
ook hun eigenwaarde en zelfbeeld wordt versterkt. 

Zoals een member die in een goed restaurant ging 
eten niet eens zozeer door het eten en de ambiance 
was geraakt, maar vooral door het goede gesprek dat 
hij voerde met andere bezoekers van het restaurant. 
Normaal zou hij het niet durven om die mensen aan te 
spreken, omdat hij zich minder voelt, maar nu ging dat 
vanzelf en beseft dat hij zich niet minder dan anderen 
hoeft te voelen.

of de member die naar een concert van André Rieu 
op het vrijthof mocht gaan. Ze gaf vooraf aan zelf 
nooit naar zo’n evenement te zullen gaan, niet haar 
ding. Maar ze had de avond van haar leven: zingen 
en dansen op de muziek van Rieu samen met andere 
aanwezigen. ook zij besefte achteraf dat anderen haar 
niet als minder zien, maar dat ze zich dat zelf inbeeldt.  

empowerment door verZaChten van armoede
en meer, ook ondernemers - normaal gesproken geen 
mensen die tot haar eigen netwerk behoren – zijn aar-
dige en betrokken mensen. Haar zelfbeeld is versterkt 
en haar wereld vergroot.

Verhaal Ursula Kooyman
tijdens een inloop kwam een member binnen. Ze had 
pas haar baan verloren en zat in nood. Niet genoeg 
geld voor eten voor haar gezin en wist niet wat te 
doen. een maatschappelijk werker had inmiddels wel 
een voedselpakket aangevraagd bij de voedselbank, 
maar dat kon niet op korte termijn geregeld worden. 
Doortastend optreden van onze vrijwilligers heeft 
ervoor gezorgd dat ze via De gouwe toch op korte ter-
mijn een voedselpakket toegewezen kreeg. Maar nog 
mooier, via bemiddeling van de Quiet had member een 
dag later een sollicitatiegesprek bij een hotelonder-
nemer. Dat gesprek verliep succesvol en member kan 
voor een half jaar aan de slag.
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verBinding door samenwerKing
Natuurlijk kan de Quiet Community Maastricht niet in 
haar eentje haar doelstellingen bereiken. We zoeken 
dan ook nadrukkelijk de samenwerking op. Niet alleen 
met andere initiatieven in het kader van de armoede 
aanpak, maar ook met bewonersinitiatieven, buurtnet-
werken, professionals en natuurlijk onze sponsoren 
(naast hun aanbiedingen voor de members).

Dress for Succes 
een goed voorbeeld is onze samenwerking met 
Dress for succes. We verwijzen mensen naar elkaar 
door, maar delen ook kleding. Mede door Dress for 
succes (en door aanbod vanuit de vintage kleding-
markt in Wyck) hebben wij voor de members een 
succesvolle kleding inloop kunnen organiseren.

Woonpunt 
een ander voorbeeld is de samenwerking met Woon-
punt. Deze woningcorporatie stopt met de verhuur van 
gemeubileerde appartementen in sittard en vroeg of 
Quiet Maastricht de inboedel kan gebruiken voor haar 
members. In totaal zou het gaan om 45 appartemen-
ten, waarvan 9 op korte termijn. om deze logistieke 
klus te klaren is samengewerkt met dagbesteding 
Nui spoor en de Fietsbank (vrijwilligers voor het 
sjouwwerk), Centrum verhuizingen (gratis vervoer 
van sittard naar Maastricht) en Woonpunt 

(gratis opslagruimte). voor de overige appartementen 
zijn we een samenwerking aangegaan met kringloop 
Zuid. Zij regelen de logistiek en wij krijgen de goede-
ren waarvan we weten dat we die goed onder onze 
members kunnen verspreiden (bijvoorbeeld matrassen 
en witgoed), de rest gaat naar kringloop Zuid. Wij kun-
nen members doorverwijzen als ze iets anders nodig 
hebben uit de goederen van Woonpunt.

Common Chorale
Het geluid kwam met een workshop van Common 
Chorale. een koor dat ad hoc werd gevormd rond de 
feestdagen van 2018. Het thema van de voorstelling 
die Common Chorale ging maken was armoede. 
Daarom kwamen de organisatoren naar de Quiet met 
een spannende zang- en hakaworkshop om onder de 
members een aantal gouden keeltjes te selecteren. en 
dat lukte, twee members maakten uiteindelijk deel uit 
van de voorstelling eind december.

Geef een jas, verwarm een hart
ook aan deze actie, geïnitieerd vanuit samen voor 
Maastricht, hebben wij meegedaan. Door verschil-
lende bedrijven zijn onder medewerkers goede 
winterjassen ingezameld. vrijwilligers van verschil-
lende organisaties, waaronder ook de Quiet, hebben 
al deze jassen nagekeken en gesorteerd. Met deze 
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jassen hebben vrijwilligers en members een speciale, 
drukbezochte inloop georganiseerd. Members waren 
dankbaar met deze mooie jassen en de winterkleding. 

Kinderkleding actie i.s.m. MIK Kinderopvang
Naast hun jaarlijkse speelgoed ophaal actie onder 
ouders van kinderen in de diverse locaties van MIk, 
is in samenwerking met Quiet dit jaar ook kinderkle-
ding opgehaald. via de inloop zijn deze kleertjes weer 
uitgedeeld aan de members.

Voedselbank Maastricht
vanaf oktober 2017 zijn we regelmatig aanwezig 
geweest op de drie uitdeelpunten van de voedselbank 
in Maastricht. tijdens die momenten hebben wij de 
leden van de voedselbank verteld over de Quiet. 
vanaf januari 2018 zijn wij begonnen met de 
inschrijvingen voor de Quiet. om de drempel 
zo laag mogelijk te houden hebben we die 
inschrijvingen uitgevoerd bij de voedselbank.
In de beginfase, toen we nog niet werkten met het 
digitale platform, hebben we ook veel aanbiedingen 
via de voedselbank aan de members uitgedeeld. 
Dit hebben we ook gedaan met zogenaamde 
bulkaanbiedingen. Dat ging handmatig namelijk 
makkelijker dan via het platform. Recentelijk is het 
platform uitgebreid met een nieuwe module waardoor 
we voortaan de bulkaanbiedingen makkelijker via het 
platform kunnen laten verlopen.

De Gouwe
verspreiden van diverse aanbiedingen naar hun leden.

Workshop Common Chorale veranderde mijn leven

“tijdens de intensieve repetities ontmoette ik allerlei mooie, 

interessante mensen, deed ik dingen die volledig buiten mijn 

comfortzone liggen en voelde mij er goed bij. Ik ontdekte 

aspecten van mijzelf die ik helemaal had verstopt. Dankzij de 

workshop bij de Quiet is mijn leven rijker geworden. Wat ben 

ik blij dat ik die middag de moeite heb genomen om naar de 

Quiet te gaan.” raaK!

Centrum Verhuizingen, Dagbesteding Nuij 
Spoor, Fietsbank Maastricht
Het beschikbaar stellen van materiaal en mankracht 
en verhuizen en opslag meubilair.

Resto van Harte
Members Quiet kunnen op vertoon pas extra 
voordelig eten.

Trajekt
Doorverwijzing members (beide kanten op).
Hulp bij vragen van members.

Tapijnkazerne
gezonde broodjes voor de members bij de grote 
kledinginloop. kerstontbijt.

Andere bedrijven die ons helpen

• valkenburgh Advocaten (juridische ondersteuning)

• Ramona batta gerechtsdeurwaarder

• theater a/h vrijthof (beschikbaar stellen lounge 
 voor officiële start Quiet Maastricht)

• Paul ‘t lam (dagvoorzitter start Quiet Maastricht)

• Mecc (diverse sponsoracties bij evenementen in  
 het Mecc)

• Quinto (inrichting inloop)

• Zorgbureau talent: brood e.d. voor inloop

• leger des Heils: hulp bij logistieke zaken 
 (inzet  busje en vrijwilligers)

• Rabobank

• Universiteit Maastricht

• lbg Hotels

| 11 |
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KerstontBijt tapijnKaZerne

een geweldig initiatief van tuur Huijbrechts, eigenaar 
van brasserie tapijnkazerne in Maastricht om 32 
members en dan specifiek gezinnen met kinderen een 
geheel verzorgd ontbijt aan te bieden op deze mooie 
locatie in het stadspark. 

kosten nog moeite waren gespaard om de gezinnen 
een onvergetelijk begin van de kerstperiode te bezor-
gen, ze konden lekker smullen van de rijkelijk gevulde 
tafel waarop  een uitgebreide selectie lekkere hapjes 
stond zoals: croissantjes, een kerststol, broodjes, ei, 
jam, vers beleg, yoghurtjes, kannen jus d orange en 
andere dranken.

Het was een fijne en inspirerende ochtend waarbij de 
members en hun kinderen bijelkaar zaten aan een lan-
ge tafel met heerlijk eten en fijne gesprekken, en alsof 
dat nog niet genoeg was mocht iedereen na afloop het 
eten dat over was mee naar huis nemen om zo ook 
thuis nog na te kunnen genieten van al dat lekkers.

BijZondere evenementen

Dit alles is op beeld vastgelegd door bestuurslid bert 
vrolijk die zich de tijd en de moeite had genomen om 
op deze ochtend mooie foto’s te komen maken van 
alle gezelligheid.

Een grote gezellige familie bij Brasserie Tapijn.
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a holly jolly Christmas 
at vaeshartelt

buiten op het parkterras bij kasteel vaeshartelt staat 
een grote stretchtent ingericht als winterterras in 
kerstsferen met een buitenbar en kraampjes waar 
eten uit wordt geserveerd, het is in deze gezellige 
omgeving dat 30 members gezellig samen mochten 
komen voor een hapje en enkele drankjes om van de 
magische kerstsfeer te genieten. Het was geen enkele 
moeite voor het personeel om de gasten te bedienen 
en zich thuis te laten voelen. Daarnaast was er een 
levende kerststal met verschillende dieren waardoor 
de sfeer nog gezelliger werd, ook mede door de 
sprookjesachtige omgeving en prachtige verlichting.

Lekker verwend worden op niveau bij Vaeshartelt.
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de inlooploCatie 
sinds april 2018 hebben we onze huidige locatie in 
het maris stella gebouw aan het aartshertogenplein 24. 

Hier zijn members iedere maandagochtend welkom 
voor een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers 
erbij, informatie over de Quiet, ons systeem en de 
app, een goed gesprek met een van de vrijwilligers, 
het ophalen van hun pasje, vouchers en producten 
en een hoop gezelligheid. 

eind November is er met de uitbreiding van het aantal 
vrijwilligers binnen de organisatie een leuk en hecht 
Inloopteam gevormd. taken voor de inloopochtend 
waren snel vormgegeven en verdeeld. 
Het bedenken en organiseren van activiteiten is 
aanvankelijk ook bij team Inloop ondergebracht. 
team Inloop is voortvarend van start gegaan door 
naast de gezelligheid van de inloopochtenden de be-

nodigdheden voor de inloop te inventariseren en aan 
te schaffen.. er is veel tijd besteed aan het opruimen 
en wegwerken van de grote hoeveelheid tweedehands 
spullen en het opknappen en herinrichten van de loca-
tie. Hierdoor is de sfeer op de locatie getransformeerd 
naar huiskamerachtig en gezellig. Precies de sfeer die 
de Quiet uit wil stralen . 
Wij hebben tevens als team besloten dat wij in de toe-
komst geen tweedehands spullen meer zullen aanne-
men om aan onze members uit te delen. 
Hier zijn namelijk verschillende andere plekken voor in 
Maastricht en dit schept naar de buitenwereld slechts 
verwarring over wie wij zijn en wat wij onze members 
willen bieden. 

Het Inloop team heeft flink meegewerkt met de 
verschillende activiteiten die vanuit andere clusters 
georganiseerd zijn. Zoals de Winterjassen actie op 
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vijf november waar mooie winterkleding voor de mem-
bers werd weggeven met aansluitend een feestelijke 
lunch. Members ontmoetten elkaar tijdens de lunch 
(mogelijk gemaakt door een gift van de gemeente 
Maastricht) en praatten eens met iemand die ze niet 
kenden. De jassen (dank aan samen voor Maastricht)  
vlogen de deur uit en iedereen was dik tevreden.

ook was team Inloop betrokken bij de verzorging van 
de speciale samenkomst op vrijdag zestien november 
van	Common	Chorale;	het	meest	sociaal	diverse	en	
inlusieve koor van Nederland! 
een project over sociale ongelijkheid van muziekthe-
atergezelschap Het geluid Maastricht. er werd deze 
dag een Haka workshop en een zangcoach sessie 
gegeven. 
een geweldige energieke dag waar team Inloop 
heerlijke gevulde groentesoep bereidde en serveerde.  

soms gaat er iets mis. een member verkoopt een kaartje 
voor een diner en concert. Zit deze persoon zo krap dat hij/
zij liever geld heeft dan een ervaring? en hoe gaan wij daar 
mee om? We hebben een goedgesprek gehad met deze 
member. De vertrouwensbasis werkt meestal goed maar 
soms gaat het mis.

Iemand anders gaat wel naar het diner en concert, neemt 
haar beste vriendin mee en beide dames zijn nog wekenlang 
helemaal in de wolken. Ze voelen zich gezien en verwend.

raaK!

mis!

tenslotte heeft er nog een leuke opname van Rtv 
Maastricht vandaag kook Ik voor Jou plaatsgevon-
den op woensdag 12 december. In dit tv-programma 
koken kinderen voor iemand die zij in het zonnetje 
willen zetten. De kinderen van een van onze members 
kookten op onze inloop locatie voor hun ouders. 

Met team Inloop gaan we de Quiet Community 
Maastricht identiteit meer zichtbaar maken op onze 
inlooplocatie. 
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pr en CommuniCatie
sinds de vrijwilligersbijeenkomst op 29 november 
2018 waarbij de nieuwe vrijwilligers over de verschil-
lende clusters zijn verdeeld bestaat het pr- en 
communicatieteam uit twee mensen, Carola en 
Marieke.

Carola is vanaf het begin betrokken en werkzaam bij 
de Quiet Community Maastricht. Carola is grafisch 
vormgever en heeft ruime ervaring in het opzetten 
van maatschappelijke projecten. Carola’s affiniteit ligt 
vooral bij het ontwerpen, bewerken en opmaken van 
documenten voor drukwerk, het onderhouden van de 
website en de Facebookpagina. Marieke haar 
interesse betreft het daadwerkelijk creëren van een 
community waar wordt gedeeld, gewerkt en samen-
geleefd. Ze wil leren hoe je een community kunt 
opzetten en vormgeven. Door haar afgeronde oplei-
ding Media & entertainment Management is Marieke 
in eerste instantie bij het pr- & communicatieteam 
ingedeeld. Zij is bekend met projectmatig werken en 
wil zich focussen op de interne communicatie. 

Marieke zal zich samen met Carola bezighouden met 
het formuleren van een duidelijke salespitch voor de 
Quiet Community Maastricht, het aanbrengen van 
structuur binnen de organisatie en het strategische 
plan. Het doel is helderheid en eenduidigheid binnen 
het gehele team te krijgen over wie wij zijn, waar wij 
voor staan en wat wij doen (en dus ook wat daar 
allemaal niet bij hoort). kortom formulering van de 
kernboodschap van de Quiet Community Maastricht. 
Zodra dit voor alle vrijwilligers duidelijk is kunnen zij 
dit ook eenduidig naar de buitenwereld uitdragen. Dit 
ten gunste voor de profilering van de Quiet Maastricht 
Community. 

Deelnetwerk
op het moment van schrijven is er geen ICt infrastruc-
tuur voor de vrijwilligers van Quiet. bestanden worden 
onderling per mail gedeeld. tijdens de 29 november 
meeting is geïnstrueerd om notulen onderling naar el-
kaar door te mailen om elkaar op de hoogte te houden 
van waar de andere clusters mee bezig zijn. 

er is nog geen professionele structuur voor het op-
slaan, beheer en delen van documenten. Zodoende is 
het onduidelijk waar andere clusters mee bezig zijn en 
tegenaan lopen. Cluster overstijgende samenwerking 
wordt daardoor moeilijker. Communicatie overdracht 
verloopt voornamelijk mondeling. een goede ICt 
omgeving is noodzakelijk. Zo blijven documenten 
veilig bewaard, is er overzicht en kan er beter samen-
gewerkt worden. vernomen is dat projectleider kees 
affiniteit met ICt heeft dus wellicht kan de technische 
kant hiervan in samenwerking met hem opgepakt 
worden. op locatie staan twee werkende computers 
die we bijvoorbeeld als centraal opslag punt kunnen 
gebruiken. Het doel is om een gedeeld netwerk te cre-
eren waar we documenten kunnen opslaan, bewerken 
en inzien).
ons team zal gaan opstellen hoe wij de onderlinge 
communicatie en samenwerking tussen de clusters 
willen gaan organiseren en vormgeven. vervolgens 
kunnen we dit overdragen naar de andere vrijwilligers 
en zullen daaruit duidelijke afspraken gemaakt worden 
hoe we de administratie zullen gaan uitvoeren. 



Jaarverslag 2018 Quiet Community Maastricht

| 17 |

De United Nations University (UNI-Merit), onderdeel 
van Maastricht University heeft de afgelopen perio-
de een drietal onderzoeken gedaan binnen de Quiet 
Community Maastricht. De afdeling verantwoordelijk 
voor de afstuderende researchers doet vooral onder-
zoek op het gebied van het financieren van sociaal 
beleid en armoedeverzachting/ bestrijding. 

Het onderzoek is onderverdeeld in drie invalshoeken:

1in hoeverre past de Quiet Community maastricht in het 
huidige sociale beleid van de overheid?

2wat is de impact van het sociale netwerk van de Quiet op 
de versterking van armere bevolkingsgroepen?

3wat is empowerment en hoe kan empowerment worden 
gemeten binnen de Quiet Community maastricht?

“De Quiet Community Maastricht is een prachtig 
en innovatief voorbeeld van de link tussen publieke 
verantwoordelijkheid (geld) en private initiatieven tot 
het creëren van nieuwe sociale netwerken”, zo zegt 
de coördinator van de onderzoeken, Zinah Nimeh van 
UNI-Merit.  “Wat me het meeste is bijgebleven is het 
gesprek met een groep members en vrijwilligers van 
het project. Wat steeds terug bleef komen, was dat 
de Quiet Community geen drempel heeft waardoor 

onderZoeK universiteit 
members niet het gevoel hebben te hoeven “bedelen”. 
geld, zo werd vaak gezegd, zorgt niet voor eigenwaar-
de, de Quiet wel. een van de members was naar het 
concert van Andre Rieu geweest. Hier zou ze normaal 
nooit naartoe zijn gegaan, uit angst dat mensen op 
haar neer zouden kijken. Dat op haar neerkijken zat in 
haar hoofd, vertelde de member. Ze heeft de avond 
van haar leven gehad, en gesproken met mensen 
waar ze normaal gesproken nooit mee in contact zou 
komen.” 

Verdere belangrijke conclusies onderzoek:
Quiet is een uniek platform voor innovatie op het 
gebied van transformatie van mensen die in armoede 
leven.
Quiet is een sociaal initiatief dat het sociale netwerk 
van mensen die in armoede leven verbreedt.
Het label member/ vrijwilliger van de Quiet werkt voor 
het gevoel van eigenwaarde van de deelnemers.
De onderzoekers hebben een framework voor het 
meten van empowerment van de members van de 
Quiet ontwikkeld, dat de komende periode verder kan 
worden uitgewerkt.

Het Quiet platform is uitermate geschikt voor het ver-
binden van andere sociale initiatieven in de regio door 
deze te versterken, zonder dat de eigen identiteit van 
de initiatieven zal worden aangetast (business model) 
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ook in 2019 zal de Quiet niet stil zitten! er is een hoop te doen!
Het eerste kwartaal van 2019 zal in het teken staan van het professionaliseren van de interne organisatie. 
Als gezegd is ons team behoorlijk uitgebreid (van 3 vrijwilligers tot 15 vrijwilligers eind 2018). Na een periode 
van indelen van de bevlogen vrijwilligers over de diverse teams is ons team members, sponsoren, inloop 
en marketing en PR onder toeziend oog van de projectleiding een plan van aanpak voor 2019 aan het maken 
voor hun aandachtsgebied.
In 2019 zal eveneens het besproken onderzoek van de universiteit verder worden vormgegeven. UM-Merit zal 
in samenspraak met de Universiteit Maastricht de mogelijkheden bekijken voor een verder diepgaand onderzoek 
naar de effecten van de Quiet op het verzachten van armoede. een van de speerpunten voor 2019 is, naast het 
bestendigen van de opgebouwde organisatie het verder uitbouwen van de inloopactiviteiten. ons nieuwe team 
van de inloop is druk bezig met het organiseren van diverse leuke activiteiten. ook wordt extra aandacht besteed 
aan het uitbreiden van ons memberaantal en het motiveren van de members om deel te nemen aan de geplande 
activiteiten. 

vooruitBliK 2019
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