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Volop in beweging
Voor Quiet Community Tilburg én Quiet Nederland stond het tweede kwartaal in het teken van flink aanpakken. Door 
alle betrokkenen werd er hard gewerkt. Het bestuur ontpopte zich als een alternatief Quiet Actieteam. Het beperkte 
zich niet, zoals in zoveel organisaties, tot het strategisch denkwerk. Nee, de voeten gingen ook de klei in: dankzij 
al die concrete klussen en resultaten kunnen beide organisaties op een professionele manier de volgende stappen 
zetten. Met als mega-operatie de bestuurlijke scheiding tussen ‘Tilburg’ en ‘Nederland’, met alle gevolgen van dien.
Ook het team van Quiet Nederland beleefde een hectisch kwartaal, met al die steden waar ze staan te trappelen om 
een eigen Quiet Community op te zetten. Oriënterend gesprek hier, presentatie daar, en vooral ook: hoe kunnen we - 
als netwerk van QC’s - elkaar verder helpen?
En dan onze ‘eigen’ Quiet Community Tilburg. Daar keken en kijken we uit naar de completering van het team. 
Sinds juni is ons Sponsorteam weer op volle sterkte, en in augustus verwelkomen we de nieuwe teamleider. Het 
zal de werkdruk zeker verlichten, al is er bij een groeiend bedrijf(!) als Quiet nooit tijd om in te kakken. Dat geldt niet 
alleen voor de werknemers, maar ook voor de vele vrijwilligers die graag dat stapje extra zetten om de armoede te 
verzachten en mensen sterker te zien worden.

In dit kwartaalverslag kun je lezen wat we van april tot en met juni 2019 wel en niet hebben bereikt, in Tilburg 
én Nederland. In de toekomst gaan beide stichtingen gescheiden rapporteren, ieder met een eigen insteek en 
frequentie. 

We wensen je veel leesplezier! 

Team Quiet Community Tilburg & Team Quiet Nederland 

VOORAF
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Eraf & erbij
Net als in het eerste kwartaal van 2019 is het aantal 
sponsors stabiel gebleven. Zoals je hieronder kunt 
zien zijn er in dit kwartaal 25 nieuwe sponsors 
aangesloten. Daar stond tegenover dat met 29 sponsors 
de samenwerking gestopt is. Aan het eind van het 
tweede kwartaal van 2019 hadden we 404 actieve 
sponsors. De redenen voor stopzetting zijn divers. De 
malaise in de winkelstraten en de concurrentie in de 
horeca leiden vaker dan voorheen tot het staken van de 
bedrijfsactiviteiten. Daar heeft Quiet geen invloed op.

Als sponsors afhaken om redenen die wél met de 
formule of werkwijze van Quiet Community te maken 
hebben, leidt dat steeds tot een evaluatie: wat kunnen 
we doen om dit probleem of gevoel in de toekomst te 
voorkomen? We zijn dol op verbeterpunten en steken 
daar graag veel energie in. Dat begint al met goede 
afspraken bij het begin van de samenwerking: wat 
mogen we van elkaar verwachten, en wat niet?  

Matches!
In de periode april-mei-juni 2019 hebben de Tilburgse 
Quiet-members 1.269 keer daadwerkelijk gebruik 
gemaakt van een gratis aanbieding van een van onze 
sponsors. Dat aantal is weliswaar ietsje hoger dan 
in het eerste kwartaal van dit jaar, maar beduidend 
lager dan de 1.639 matches die we in het tweede 
kwartaal van 2018 mochten noteren. Zoals vorige keer 
al aangegeven heeft dit onder meer te maken met de 
bewuste keuze om prioriteit te geven aan verbetering 

• Anne Travel Foodie

• backWERK

• Beans & Bites

• Beauty Centrum Annabell

• Buitengewoon

• City Massage

• Clothing4U

• Decathlon

• Dental Clinics Tilburg 

Reeshof 

• De Voort Advocaten | 

Mediators

• De Vos en de Craen

• Eazie 

• Flipped Story

• Hayai Sushi

• Inza’s Seoulkitchen

• Lebanizo Grill & Lounge

• Leermakers & Van Dijck

• Primark

• Proeflokaal de Tuin

• Science Café Tilburg

• Simit Plaza

• Solmaz Academy

• Stichting Avondvierdaagse

• Studievereniging Versot 

• Zorba

DE NIEUWE SPONSORS

VERZACHTEN: ONZE SPONSORS

en invulling van de organisatiestructuur. Ook speelt 
nadrukkelijk mee dat we de strategische keuze hebben 
gemaakt om te stoppen met de zogeheten Weggeefhoek 
op de inloopochtend. De motivering vind je verderop, 
onder het kopje ‘Inloopochtend’. Deze keuze heeft een 
substantiële invloed gehad op de daling van het aantal 
matches.  

Kijken naar de toekomst
Aan het sponsorfront gebeurden in het tweede kwartaal 
weinig schokkende dingen. Of je zou de indiensttreding 
van Wesley Nooijens (20 uur per week) als zodanig 
moeten aanmerken. Door zijn komst per 1 juni is ons 
sponsorteam na enige tijd weer op de vertrouwde 
operationele sterkte van 1,7 fte. Dat komt zeer van pas, 
want er zijn genoeg uitdagingen. Samen met het op 1 
juli aangetreden bestuur en de nieuwe teamleider zullen 
strategische keuzes worden gemaakt en geëffectueerd. 
Hamvraag: met welk type sponsoring en sponsoracties 
kunnen we zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk 
verschil maken voor de members van Quiet Community 
Tilburg? Wat nemen we wél aan, en wat niet? Dat 
betekent niet dat potentiële sponsors voortaan voor een 
ballotagecommissie moeten verschijnen. Het is sowieso 
al prachtig als iemand belangeloos wil bijdragen aan 
de armoedeverzachting. Wel moeten we ons afvragen 
of een goedbedoelde aanbieding eenvoudig valt in 
te passen in onze werkwijze en niet te veel van onze 
werkcapaciteit opslurpt. Werk in uitvoering.   
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SPONSORS & IMPACT

De ogen geopend 

OMC Stichting Goede Doelen is jarenlang een 
bijzondere sponsor van Quiet Tilburg 
geweest. Geweest, want deze vriendinnenclub 
met een sterke maatschappelijke 
betrokkenheid gaat een tijdje op hun 
welverdiende lauweren rusten. Een van hun 
laatste  sponsoracties was een schot in de 
roos. Dankzij bemiddeling van ‘OMC’ mocht 
Quiet-member Helma gebruik maken van 
de vaardigheid van oogarts Janneke van 
Lith-Verhoeven en de faciliteiten van Lasik 
Centrum Oogchirurgen. De ooglidcorrecties 
die Helma cadeau kreeg verruimden 
niet alleen haar blik, maar ook haar 
mogelijkheden! Lees het volledige artikel hier.

Bijzondere acties en evenementen
Ook dit kwartaal selecteren we weer een aantal bijzondere sponsoracties en evenementen uit het ruime aanbod.

De Quiet-bus

Op 8 april ging een lang gekoesterde wens van Quiet Community in vervulling: we kunnen over een heuse bestelbus 
beschikken. Handig voor ons Actieteam, voorheen was het ronduit behelpen bij het vervoer van bijvoorbeeld 
klusmateriaal en gewonnen matrassen. Dit dankzij een gezamenlijke inspanning van tal van lokale familiebedrijven, 
die samenkomen in het Lindeboom Genootschap. Dank! Een citaat uit het artikel op quiet.nl: “De manier waarop dit 
tot stand is gekomen, dat is precies waar het bij Quiet om draait. Lokale verbondenheid stimuleren, samen optrekken 
om het armoedeprobleem te verlichten voor de mensen die eronder gebukt gaan.” Zo is het maar net. 

MIS!
Help, vandalisme in de Kruidenbuurt! 

Onze Quiet-bus stond nog geen 
week voor het kantoor aan de 

Hoflaan of het was al mis: opeens 
waren de E en de T verdwenen uit de 

belettering. Welke Qui-bus is 
hiervoor verantwoordelijk? 

En voor het kapotte achterlicht?

https://quiet.nl/sponsors-openen-helma-de-ogen/
https://quiet.nl/sponsors-blazen-in-de-bus-voor-quiet/
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SPONSORS & IMPACT

Voetbalclinic van Solmaz Academy

Een typisch geval van sponsoring zoals we die graag 
zien bij Quiet: de voetbalclinic die Imdat Solmaz en zijn 
collega-trainers van de Solmaz Academy op 22 mei 
gaven aan Quiet-kids. Dat er minder kinderen kwamen 
opdagen dan voorzien deerde hen niet, getuige de 
Uitspraak van het Kwartaal die we uit de mond van 
Imdat mochten optekenen: “Al is het er maar ééntje die 

we op deze manier blij kunnen maken, dan is het voor 
mij al geslaagd.” Als klap op de vuurpijl had Imdat ook 
nog allerlei subsponsors enthousiast gemaakt, zodat 
elke deelnemer diverse goodiebags mee naar huis kreeg. 
Ook de kinderen die om begrijpelijke redenen verhinderd 
waren kregen alsnog deze attenties. Een geweldige 
invulling van lokale solidariteit, waarover je hier meer 
kunt lezen. 

Surinaamse hartelijkheid

Het is hartverwarmend dat veel Tilburgse restaurants regelmatig een Quiet-gezin trakteren op een gratis diner. 
Maar sommige sponsors laten het daar niet bij. Zo mochten 30 Quiet-members op 12 mei bij Quiet in de Hoflaan 
aanschuiven voor een copieus diner dat Gio’s Surinaams Eethuis voor hen kwam verzorgen. Een topavond vol 
hartelijkheid, zoals je hier kunt lezen.

De Kiwanis Tiener Kit!

Al enkele jaren mag Quiet Community zich koesteren 
in de warme aandacht van de Kiwanisclub Tilburg. De 
leden van deze netwerkclub zetten zich vol overtuiging 
en persoonlijke inzet in voor maatschappelijke doelen. 
De succesvolle samenwerking heeft dit kwartaal een 
extra dimensie gekregen.  
Het eerste resultaat van de intensievere band kreeg 
op 25 mei gestalte. Na de tiende editie van jaarlijkse 
Kiwanis Rally mocht Esther Croes het batig saldo 
van dit evenement in ontvangst nemen. Met de 
waardecheque van maar liefst € 20.000 zal de
Kiwanis Tiener Kit worden gefinancierd. Daarmee gaan 
we de ‘vergeten’ groep Quiet-kids een groot plezier 
doen: middelbare scholieren die dankzij een gratis fiets, 
laptop óf smartphone op school niet meer buiten de 
boot vallen, er gewoon bij kunnen horen. De Kiwanis zouden de Kiwanis niet zijn, als zij niet ook behulpzaam gaan 
zijn bij de uitvoering: het tegen aantrekkelijke tarieven inkopen van zoveel mogelijk items. Een prachtig initiatief!

https://quiet.nl/als-de-voeten-en-het-hart-samen-spreken/
https://quiet.nl/gios-houdt-eethuis-bij-quiet-topavond/
https://quiet.nl/kiwanis-tiener-kit-een-unieke-bijdrage-aan-lokale-solidariteit/
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Weekje Weg!

Soms is het best ingewikkeld om armoedeverzachter 
te zijn. Dat kwam dit kwartaal naar voren bij het 
fantastische aanbod dat we ook dit jaar van de 
Stichting Weekje Weg kregen. Hoe mooi is het om 57 
membergezinnen een gratis en geheel verzorgd verblijf 
in een vakantiepark te kunnen bieden! Toch komt er heel 
wat bij kijken. Zo stelt de sponsor aan de deelname een 
aantal begrijpelijke voorwaarden. We noemen een paar 
voorbeelden: geen gezinnen die in de laatste vier jaar al 
aan de beurt zijn geweest, en evenmin mensen met een 
verslavingsproblematiek. 
Die eerste voorwaarde, da’s een kwestie van goed 
checken. En als er toch iemand tussendoor glipt ga 
je samen overleggen: wat doen we ermee? Is het een 
kwestie van bewust voorkruipen of van slecht lezen? 

SPONSORS & IMPACT

Komen we wel uit. Maar die andere voorwaarde - van 
die verslavingen - daar kan Quiet als tussenpersoon 
natuurlijk geen garanties over afgeven, wij registreren 
dat soort zaken immers niet.  
Een andere voorwaarde - dat de gratis vakantie 
niet bedoeld is voor kinderen ouder dan 12 jaar - 
zorgde soms ook voor teleurstelling. Maar die werd 
weggevaagd door het enorme plezier dat Weekje 
Weg onze members ook deze zomer bezorgt op 
het vakantiepark in Vierhouten, met gezellige 
groepsmaaltijden en gezamenlijke activiteiten. 
Gratis plezier en saamhorigheid, daar doen we 
bij Quiet graag extra moeite voor, in de vorm van 
voorlichtingsbijeenkomsten en veel overleg. Maar elk 
jaar bekijken we samen hoe het nog efficiënter kan.

‘Officieel’ geopend

Eind november 2018 verhuisden we naar onze nieuwe 
stek aan de Hoflaan 23. Medewerkers, vrijwilligers en 
members voelden zich meteen thuis in de voormalige 
orthodontiepraktijk. Die had, onder de vaardige leiding 
van sponsor Shirley Dap van Heal Design, immers een 
metamorfose ondergaan. Hoog tijd om de warme, 
huiselijke sfeer die zij tegen een goede-vriendentarief 
creëerde ook te delen met onze relaties: sponsors, 
supporters, maatschappelijke partners, mensen uit de 
politiek. Op 7 juni legden we de rode loper voor hen uit, 
in een informele sfeer kregen de gasten de missie & 
werken van Quiet Community voorgeschoteld, met als 
hoogtepunt een gloedvol betoog van onze member-
vrijwilligers Gwen en Emilie. Sowieso werd dit gebeuren 
mogelijk gemaakt door de inzet van de vaste groep 
members, terwijl supporters Roger Knops en Clementine 
Verheijen veel organisatorische zaken op zich namen. 

RAAK of MIS?
Niet alleen armoede, maar ook armoedeverzachting kent vele gezichten. Dat merkten we 
bij de fijne actie van sponsor Capi Europa, die 30 design buitenpotten ter beschikking 
stelde om te verdelen onder onze members. Het enthousiasme van de gelukkigen was 
onbetaalbaar. Hoewel… eentje dacht daar kennelijk anders over en plaatste daags na het 
ophalen een advertentie op Facebook: te koop! Tja, wat moeten we daar nou mee? Is het 
dieptriest of verdedigbaar? Of allebei? We hebben er geen oordeel over. Dat geldgebrek 
iemand tot zoiets drijft, is een teken aan de wand: armoede blijft schuren.   
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Wéér meer members
Voor het zoveelste kwartaal in successie steeg het membertal van Quiet Community Tilburg: van 1.428 naar 1.493. 
Weer 65 huishoudens erbij, die gebruik mogen maken van gratis aanbiedingen van sponsors.
Maar wacht even: evenveel sponsors en steeds meer members… wordt de spoeling dan niet dunner? Ja en nee. 
Uiteraard moet het aanbod van sponsoraanbiedingen bij voorkeur net zo hard groeien als de vraag van de members. 
Maar… van die 1.493 huishoudens maken er momenteel ‘maar’ 1.103 daadwerkelijk gebruik van de aanbiedingen. 
Er zijn ruwweg twee redenen waarom mensen geen aanbiedingen (meer) accepteren. De ene is passiviteit, meestal 
veroorzaakt door armoedestress. Opzien tegen ‘ingewikkelde’ acties om het isolement te doorbreken. Vanuit Quiet 
Community doen we er - vanaf het allereerste contact - veel aan om mensen te stimuleren dit patroon te doorbreken.
Aan de andere reden hoeven we niet te sleutelen: regelmatig geven mensen aan dat het financieel zodanig beter met 
ze gaat - bijvoorbeeld door geslaagde schuldsanering of betaald werk - dat ze de aanbiedingen vanuit Quiet graag 
aan anderen laten, die ze harder nodig hebben. Een mooie communitygedachte!

ONZE TEAMS

DE MEMBERS & HUN VERSTERKING

Zijn we onverminderd trots op: de teams van 
vrijwilligers - de meesten zelf member - die zich 
inzetten om Quiet Community lekker te laten 
draaien. Ook dit kwartaal met tevreden stemmende 
resultaten, zoals je hieronder kunt lezen. Maar, zoals 
in het vorige kwartaalverslag al aangestipt: waar 
mensen samenwerken ontstaan nu eenmaal altijd 
wrijvingen. En dan slaan we er bij Quiet Community 
ons gloednieuwe Vrijwilligersbeleid en de geüpdatete 
Vrijwilligersgids maar eens op na: die fricties gaan 
we zo snel mogelijk benoemen, om met elkaar 
naar oplossingen te zoeken. Daarnaast is in ons 
vrijwilligersbeleid vastgelegd dat we graag mensen 

kansen bieden om hun vaardigheden te verbreden. 
Op 20 mei kwamen al deze aspecten mooi samen: ’s 
ochtends een indringend groepsgesprek over de ideale 
omgangsvormen en ’s avonds vol enthousiasme met een 
stevige afvaardiging naar een training 'sociale veiligheid' 
bij ContourdeTwern.
Overigens: denk nou niet dat onze community 
voortdurend bol staat van de intermenselijke 
spanningen. Bovenstaande past gewoon in de openheid 
die we in deze verslagen graag nastreven.
Hieronder een summier overzicht van de activiteiten 
en ontwikkeling van de diverse teams in het afgelopen 
kwartaal.

Het belteam
In de periode april-mei-juni is er het nodige verloop binnen dit team geweest, maar dat heeft de productiviteit 

niet negatief beïnvloed. De bezetting blijft goed, en dat leverde ook dit kwartaal weer een indrukwekkend aantal 
telefonische gesprekken met members op: 791 keer werd er geattendeerd op aanbiedingen en afspraken en/of uitleg 

gegeven over projecten en de zegeningen van de Quiet-app. 

Het inschrijfteam
Business as usual dit kwartaal, maar dat wil 

niet zeggen dat ons inschrijfteam op zijn lauweren 
rust. Integendeel: trouw houden zij tweewekelijkse 

wervingssessies bij de Voedselbank en daaruit 
zijn ook dit kwartaal maar liefst 65 (!) succesvolle 

inschrijfgesprekken voortgevloeid. 
Hulde!  

Het actieteam
Mooi concept: members die vrijwillig klussen bij 
collega-members die dat fysiek of financieel niet 
zelf kunnen opbrengen. Om dit op substantiële 

schaal te kunnen blijven doen wil Quiet Community 
op zoek naar partners. We voeren gesprekken met 

andere organisaties die soortgelijke initiatieven 
(willen) nemen. 
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DE MEMBERS & HUN VERSTERKING

Het inloopteam & de inloopochtend
In dit kwartaal waren er in totaal 668 bezoekers op de dinsdagse inloopochtenden. Dat is hoger dan het 

vorige kwartaal (626), maar ook hoger dan het tweede kwartaal van vorig jaar (584). Best wel verrassend, 
want eerlijk gezegd knepen we ‘m een beetje. Halverwege dit kwartaal zijn we namelijk gestopt met de 
Weggeefhoek, waar de bezoekers regelmatig gratis spullen mochten uitkiezen. Daar zijn twee redenen 

voor. We vonden - voortschrijdend inzicht - dat het eigenlijk niet juist was om alléén mensen die in 
staat zijn om op dinsdagochtend Quiet te bezoeken deze extra’s te bieden. Dat creëert ongelijkheid, 

bijvoorbeeld ten opzichte van mensen die dan werken. En daar kwam nog bij: de logistieke verwerking 
(planning, vervoer, opslag, et cetera) is eigenlijk geen kerntaak van Quiet Community. Gelukkig diende zich 

een alternatief aan: samenwerking met ContourdeTwern leidde tot het zogeheten Jutloket in MFA Het 
Kruispunt. Wij verwijzen enthousiaste aanbieders voortaan dan ook door naar hen; op hun locatie, vlakbij 

Quiet, kan eenieder op gezette tijden een keuze maken uit tal van artikelen.

RAAK!
In april werd er aangebeld bij ons kantoor aan de Hoflaan. Vijf jongeren uit de buurt kwamen 
beleefd vragen of ze even mochten kijken hoe het was geworden. Dat mocht, en al snel kwam 
de aap uit de mouw: toen het pand leegstond klommen ze regelmatig over het hek om in de 
tuin te hangen. Toen ze hoorden waar Quiet voor staat en wat sponsors zoal aanbieden, werd 
er eentje meteen enthousiast: als hij zijn kappersopleiding had afgerond, wilde hij best een 
keertje wat members komen knippen. Quiet, the next generation, hoe mooi zou dat zijn!
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VERTELLEN: HET VERHAAL VAN ARMOEDE & QUIET

Een overzicht van de ontwikkelingen en producties:

Indiensttreding
Op 1 mei trad César Becx, al enkele jaren redacteur van dienst, daadwerkelijk in dienst bij Quiet Community Tilburg, 
op basis van een tijdelijk contract voor 16 uur per week. De bekostiging is mogelijk doordat - onder meer - enkele 
andere vacatures later zijn ingevuld dan in de begroting was voorzien.

Kwartaalverslag 2019-Q1
Dit verscheen medio mei, zoals ook dit Kwartaalverslag 2019-Q2 ruim na afsluiting van het kwartaal verschijnt. Je 
begrijpt: de frequentie begint een beetje te knellen. We hebben het twee jaar volgehouden om elke drie maanden 
een uitgebreid & vlot leesbaar verhaal te produceren, om mensen enthousiast te houden of te maken voor onze 
doelstellingen en aanpak. Quiet Community Tilburg wil graag openhartig en zelfkritisch verslag doen van de 
progressie die we maken én van de tegenslagen die we incasseren. 
Wees gerust: dat blijft zo. Alleen zal het noodgedwongen een tandje minder worden; het is een tijdrovende exercitie, 
die we voortaan nog maar twéé (in plaats van vier) keer per jaar zullen uitvoeren. De titel ‘Halfjaarverslag’ ligt voor de 
hand, maar we hebben zes maanden om een nóg meeslepender titel te bedenken. Komt goed.

Memberflyer
Handig, zo’n leaflet waar wordt uitgelegd of en hoe je member kunt worden van Quiet Community Tilburg, en wat je 
dan mag verwachten. Zeker als je op de achterkant ook nog eens krijgt uitgelegd hoe je zo optimaal mogelijk gebruik 
kunt maken van je membership. Dit dubbelzijdige A5’je wordt uitgedeeld aan potentiële members, onder andere bij 
de Voedselbank: voortaan minder blaren op de tong bij de vrijwilligers van het inschrijfteam en het belteam.

Update Vrijwilligersgids
Het handzame gidsje uit 2017 was dringend toe aan een update. 
Wat opvalt is dat de normen, waarden en warmte van toen 
rechtovereind staan; de toevoegingen in de nieuwe editie komen 
grotendeels voort uit een professionalisering van onze werkwijze. 
We willen zo goed mogelijk duidelijk maken wat vrijwilligers van en 
bij Quiet Community Tilburg mogen verwachten. En omgekeerd: 
wat QCT van een vrijwilliger verwacht. 

‘Quiet’ aan het woord
• In Wijkkrant 3 West werd Quiet-ambassadeur Eric Rugebregt, 

zelf ook member, geportretteerd door Maaike Willemsen. 
• In het magazine dat verscheen ter gelegenheid van de Kiwanis 

Rally 2019 kregen we twee pagina’s de ruimte om uit te leggen waar Quiet Community Tilburg 
         voor staat en gáát.

De ambassadeurs
Het verhaal van armoede vertellen, dat kun je ook gerust overlaten aan de Quiet-ambassadeurs Eric Rugebregt en 
Ralf Embrechts. Regelmatig houden zij lezingen voor groepen geïnteresseerden in het hele land. Een voorbeeld was 
de bijeenkomst in Weert op 22 mei, die uiteindelijk leidde tot twee artikelen in De Limburger.
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VERTELLEN

Communicatiestrategie
Op het scheiden van de kwartaalmarkt vond op 1 juli - onder leiding van vrijwilliger en communicatiedeskundige 
Eefje Rolsma - een brainstormsessie plaats. Het kernteam en het toekomstige bestuur van Quiet Community Tilburg 
bogen zich - deels in spelvorm - over de vraag welke kernbegrippen we gaan hanteren in de communicatie naar de 
diverse doelgroepen, zoals members, sponsors, vrijwilligers en potentiële financiers. Dat leidde tot inhoudelijke 
discussies en keuzestress, want welke woorden horen bovenaan in de piramide? Ook het kersverse bestuur van 
Quiet Nederland deed een duit in het zakje.
De uitkomsten van de sessie vormen een van de handvatten om de communicatiestrategie van Quiet Community 
Tilburg verder uit te werken. Wordt vervolgd.

BUSINESS AS USUAL

In het tweede kwartaal van 2019 kregen de members van Quiet Tilburg dertien 
nieuwsbrieven; de sponsors kregen er drie. Bovendien zijn er drie nieuwsbrieven 
gestuurd naar alle Quiet-geïnteresseerden. Vanuit Quiet Nederland zijn er 
diverse nieuwsbrieven naar de projectteams en bestuurders van de aangesloten 
Community’s verstuurd.

Op Instagram (quietnederland) zijn we nog niet zo gek lang actief, maar door 
de consequente invulling noteren we ook dit kwartaal een mooie 
stijging: van 558 naar 610.

Hoewel Facebook de regels voor ‘bedrijvenpagina’s’ heeft aangescherpt en het 
medium wereldwijd aan populariteit verliest, heeft onze FB-pagina (quiettilburg) 

in het tweede kwartaal toch een bescheiden stijging van het aantal likers 
gerealiseerd: van 2.281 naar 2.317.

Op Twitter (quietnederland) is er een 
status quo, met 117 volgers.   

19

610

2.317

117

http://
https://www.facebook.com/quiettilburg/
https://www.instagram.com/quietnederland/
https://twitter.com/QuietNederland
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Petra van Zuilen

Reiniera van der Feltz

Marieke van Bommel

Op de foto ontbreekt Bart Franken

Sjoerd van Gurp

Liesbeth Hörmann

Erwin Boons

Stefan Jansen

Paul de Kok

Judith van Herwaarden

Uiteraard is er voor beide besturen een kennismakingsbijeenkomst geweest, om elkaar te leren kennen en 
gezamenlijk ambities te formuleren.

QUIET COMMUNITY TILBURG & QUIET NEDERLAND

Van één naar twéé
Dit kwartaal werd er achter de schermen druk gewerkt aan de invulling van de nieuwe Quiet-structuur, met 
gescheiden stichtingen en besturen voor Quiet Community Tilburg en Quiet Nederland. Van de reeds actieve (vier) 
bestuursleden van de ‘oude’ Stichting Quiet 500 zullen er drie ook plaatsnemen in een van de twee nieuwe besturen; 
uittredend bestuurslid Nadja Jungmann zal voortaan als adviseur armoedeproblematiek en ambassadeur aan 
Quiet verbonden zijn.  Aangezien gestreefd wordt naar twee vijfkoppige besturen, moesten er dus maar liefst zeven 
nieuwe bestuursleden verleid worden om zich - geheel belangeloos - in te zetten voor Quiet. Een intensief proces 
van werving en selectie - met veel positieve reacties, veel kopjes koffie & inhoudelijke gesprekken - heeft ertoe geleid 
dat dit proces net voor de oprichtingsdatum van beide nieuwe stichtingen, 1 juli 2019, kon worden afgerond. Voor 
beide besturen is gestreefd naar een balans tussen vrouwen en mannen, en de juiste mix van expertisegebieden: 
van sociaal domein tot financiën, van communicatie tot marketing, van human resources tot human interest. De 
samenstelling van de nieuwe besturen is als volgt:

Stichting Quiet Community Tilburg

Stefan Jansen, voorzitter
Petra van Zuilen, secretaris 

Paul de Kok, penningmeester
Judith van Herwaarden

Erwin Boons

Stichting Quiet Nederland

Marieke van Bommel, voorzitter
Reiniera van der Feltz, secretaris 

Bart Franken, penningmeester
Liesbeth Hörmann

Sjoerd van Gurp

VAN HET BESTUURSFRONT
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VAN HET BESTUURSFRONT

101 actiepunten
Op 1 juli vonden we opeens een setje van drie A4’tjes op ons bureau: Quiet-bestuursjaar 1 juli 2018 - 1 juli 2019 in 100 
actiepunten. En verdraaid, daar stonden inderdaad welgeteld honderd mijlpaaltjes en lopende zaken die we met z’n 
allen hebben gerealiseerd of getackeld. Die ons hebben gebracht waar we nu staan. Het werkt stimulerend: alleen al 
het feit dát iemand in zijn vrije tijd met plezier zo’n lijst opstelt (actiepunt 101!), daar worden we vrolijk van. 

WAT DIT KWARTAAL ZOAL IS GEREALISEERD

Het ‘oude’ bestuur was tot 1 juli verantwoordelijk voor zowel Quiet Community Tilburg als Quiet Nederland. 
Vanwege de aanstaande scheiding gaf dat veel extra werk. Wie zei er ook alweer dat bestuurswerk saai is?

Bij de notaris
De opsplitsing per 1 juli in twee stichtingen - Quiet 
Community Tilburg en Quiet Nederland - bracht 
veel voorbereidend werk met zich mee. Een 
willekeurige greep: het personeel ‘verdelen’, het 
loonadministratiesysteem splitsen, twee aparte 
begrotingen maken, het verdelen van het vermogen, een 
aantal contracten (bijvoorbeeld met betrekking tot het 
pand en de bus) overzetten van de ene stichting naar de 
andere. Voor de begeleiding van diverse processen zijn 
we veel dank verschuldigd aan DKT Notarissen. 

Vrijwilligersbeleid
Samen met vrijwilligerscoördinator René Verhoeven is 
het vrijwilligersbeleid voor Quiet Community 
Tilburg duidelijk op papier gezet: waar we staan en waar 
we naartoe willen.

Op naar het keurmerk!
Een beleid opstellen is één, het in de praktijk brengen 
is twee. Er is een traject gestart om mét bestuur, 
werknemers en vrijwilligers uitvoering te geven aan 
vrijwilligersbeleid, samen te evalueren, verbeteringen 
door te voeren. ContourdeTwern adviseert ons hierbij. 
Mogelijk gaat het traject leiden tot een heus Keurmerk 
Goed Geregeld, speciaal voor vrijwilligersorganisaties 
die het goed geregeld hebben.

Nieuwe gids
Ook is een update van de Vrijwilligersgids voor Quiet 
Community Tilburg verschenen. Het nieuwe document 
is een handzaam naslagwerkje, maar ook bruikbaar bij 
de werving van vrijwilligers. Uiteraard kan deze gids 
- zoals bijna alle documenten vanuit pilotstad Tilburg - 
voor andere QC’s dienen als basis voor een eigen versie. 

Rampenplan
Het Quiet-pand aan de Hoflaan 23 is, met de hulp van 
First Care, officieel Arbo-proof gemaakt. Denk aan 

brandblussers, nooduitgangen en het opstellen van een 
risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). 

Nog slimmer
Op 4 juni stortte het kernteam zich op de training Slim 
Werken, tegen een sociaal tarief aangeboden door 
het gelijknamige bedrijf. We kregen veel tips en tricks 
aangereikt om je werk & je e-mails te structureren. 
Leerzaam, en degenen die ermee aan de slag zijn 
gegaan merken vanzelf dat het tijd bespaart.

VOG
We hebben een aanvraag ingediend voor een Gratis 
VOG-traject. Bij toekenning worden de kosten voor de 
Verklaring Omtrent Gedrag voor elke vrijwilliger dan 
gedragen door de Rijksoverheid.

Denkwerk
Vanuit Quiet Nederland is het document Missie, Visie, 
Strategie ‘opgeleverd’, qua denkwerk, redactie en 
opmaak. Een handvat voor álle QC’s: waarom bestaat 
‘Quiet’ en waar ligt onze focus?

Netwerken
Vanuit Quiet Community Tilburg hebben we 
oriënterende gesprekken gevoerd, met onder anderen 
Esmah Lahlah (wethouder Armoedebeleid) en een 
aantal maatschappelijke organisaties in Tilburg. Als we 
elkaar leren kennen, kunnen we samen bekijken waar 
we elkaar kunnen versterken.

Sponsorbeleid
We werken, uiteraard samen met de betrokken 
werknemers, aan een plan voor de sponsors en een plan 
voor de members. Hebben voor beide een eerste aanzet 
gemaakt, die we het derde kwartaal gaan uitwerken. 
Doel is onze kennis en werkwijze expliciet te maken en 
te kijken hoe we het nog beter kunnen doen.



KWARTAALVERSLAG 2019 - Q2 • PAGINA 14

Ons deelplatform is de motor die ervoor zorgt dat de aanbiedingen van sponsors geautomatiseerd hun weg vinden 
naar members die ze goed kunnen gebruiken. Via de  Quiet-app kunnen members zo eenvoudig mogelijk op de 
hoogte blijven van de aanbiedingen en hun eigen ‘stand van zaken’.
Beide technische hulpmiddelen zijn vitaal voor onze vorm van armoedeverzachting. Het team van Quiet Nederland is 
dan ook, , in samenwerking met onze partner Freshheads, voortdurend bezig met het bijschaven en doorontwikkelen. 
Een overzicht van de recente ontwikkelingen.  

Eerlijker
Stilstand is achteruitgang, dat geldt zeker bij Quiet. In 
een groeiende organisatie als de onze is het maar al te 
vaak hollen of hollen. In april kreeg dat nog een extra 
gestalte tijdens een heuse ‘sprint’. Dat is vakjargon voor 
een bundel verbeteringen & extra functionaliteiten in het 
Quiet-platform en de Quiet-app. Belangrijke aanpassing: 
de members die de Quiet-app niet gebruiken kunnen 
sinds 25 april ook meedingen naar de zogeheten 
‘bulkaanbiedingen’ - zij kunnen nu via e-mail eenvoudig 
inschrijven voor een loting. Daarmee komt een eind aan 
de ongelijkheid die er een aantal maanden was, nadat 
deze functie voor app-gebruikers beschikbaar kwam.  

App-berichten
Los daarvan blijft Quiet het gemak van de Quiet-app 
uitbreiden. Zo is er tijdens dezelfde sprint een functie 
toegevoegd aan het dashboard; Quiet Community’s 
kunnen voortaan via de Quiet-app berichten versturen 
naar (selecties van) members die de app gebruiken. 
Handig en tijdbesparend voor de QC’s én een extra 
service de bewuste members. En stiekem hopen we ook 
dat hierdoor het percentage members dat de Quiet-app 
gebruikt nóg hoger wordt.

Betere matching
 Quiet wil zo efficiënt mogelijk zorgen dat zoveel 
mogelijk aanbiedingen van sponsors bij de 
geïnteresseerde members terecht komen. In de praktijk 
wordt ongeveer 55% van de aanbiedingen daadwerkelijk 
verzilverd; en dus blijft 45% van het aanbod onbenut. 
Dit heeft tal van oorzaken, het is niet zo dat je dit alleen 
met technische aanpassingen naar 0% kunt krijgen. Wel 
kunnen we bekijken hoe we het ‘matchen en verzilveren’ 
nóg makkelijker en laagdrempeliger kunnen maken voor 
members én sponsors. Bijvoorbeeld door middel van 
andere communicatie. Om dat dichterbij te brengen 
hebben we in de tweede sprint van dit jaar, in mei, 
vooral diverse meetmomenten (of: criteria?) toegevoegd 
aan Datastudio. Binnenkort kunnen we op basis van 
daadwerkelijke data in kaart brengen hóe er precies 
verzilverd wordt - via de app, door de sponsor of door 
de QC zelf. En vervolgens analyseren waar de schoen 
wringt en wat we beter kunnen doen. 

Actief vs passief
In juni was er genoeg conditie (en geld!) voor een derde 
sprint. Er is een een belangrijke wijziging doorgevoerd 
in het algoritme - zeg maar een formule die de keten 
van keuzes van een softwareprogramma bepaalt. 
Voorheen kon het gebeuren dat mensen die helemaal 
niet reageerden op een aanbieding, éérder een nieuwe 
aanbieding kregen dan de mensen die netjes op tijd 
een aanbieding afwezen. Daardoor werden mensen die 
zich wél aan de afspraken hielden soms achtergesteld 
ten opzichte van de mensen die dat niet deden. Die 
onrechtvaardigheid is nu verholpen; wie een aanbieding 
keurig volgens de afspraak afwijst, krijgt voortaan 
eerder een nieuwe aanbieding dan iemand die niet 
reageert. Die laatste krijgt pas na vier weken weer een 
nieuwe aanbieding. Door deze wijziging kunnen we de 
procedure eenvoudiger uitleggen: wie actief reageert 
krijgt meer kansen dan iemand die passief blijft..
Ook de layouts van de dashboards zijn in deze 
sprint onderhanden genomen, met als doel een 
gebruiksvriendelijker platform voor medewerkers en 
vrijwilligers in alle QC’s.

Effe pushen
Tot slot: hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
pushmeldingen voor de Quiet-app beter aankomen bij 
de members? Regelmatig krijgen zij deze niet te zien, 
bijvoorbeeld door verkeerde instellingen of omdat ze 
niet zijn ingelogd in de app. Hierdoor lopen ze soms 
aanbiedingen of berichten mis. Wordt aan gewerkt.

QUIET NEDERLAND

HET QUIET-PLATFORM & DE QUIET-APP

DRIE SPRINTS!
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Ook in de afgelopen drie maanden is er op tal van fronten gewerkt aan de uitbouw en bestendiging van de Quiet-
formule in Nederland. De werkzaamheden van de medewerkers en verantwoordelijke bestuursleden zijn zoals 
gebruikelijk heel divers geweest. Een overzicht.

Dienstverlening aan de aangesloten Quiet Community’s
• Een goedwerkend platform is de technische basis van onze vorm van armoedeverzachting. Het is van vitaal 

belang dat de aanbiedingen van sponsors zo goed en efficiënt mogelijk te koppelen aan de behoeftes van 
members. In het vorige hoofdstuk heb je kunnen lezen wat er in de periode april-juni is verbeterd aan de 
functionaliteit van het platform en de Quiet-app. 

• De privacywetgeving brengt allerlei nieuwe taken met zich mee. Vanuit Quiet Nederland is er een 
verwerkingsregister en een datalekkenregister opgesteld, waarvan alle QC’s gebruik kunnen maken.

• De toolkit is aangevuld met flink aantal documenten: het vrijwilligersbeleid, modelstatuten, een handleiding 
voor het aanvragen van de ANBI-status en het CBF-keurmerk, memberflyers, voorbeeldpresentaties in 
Powerpoint en de vrijwilligersgids.

• Er zijn in MailChimp nieuwe templates voor de nieuwsbrief aangemaakt, waarmee alle QC’s hun voordeel 
kunnen doen.

Quiet Community’s helpen elkaar
Een van de achterliggende gedachtes van Quiet Nederland is dat de aangesloten QC’s van elkaar leren, 
bijvoorbeeld door kennis, ervaringen en tips & tricks te delen. Zo kunnen we elkaar verder helpen. Daarom 
wordt er met regelmaat door Quiet Nederland een verbindende bijeenkomst georganiseerd. Zo was er op 6 april 
in Den Bosch een besturendag, waar bestuursleden van de aangesloten én aspirant-QC ervaringen en ideeën 
uitwisselden.

Nog een concreet voorbeeld? Eerder hielp 
de maatschappelijk betrokken Stichting 
HORNBACHhelpt ons enorm bij de (tuin)
aankleding van het Tilburgse Quiet-pand, met 
gratis materialen en de inzet van enthousiaste 
vrijwilligers. Het delen van deze kans en ervaring 
leidde ertoe ook Quiet Maastricht een aanvraag 
bij deze stichting gehonoreerd zag.

Nieuwe Quiet Community’s?
Quiet Nederland heeft de voelsprieten 
voortdurend uit (of is het ‘aan’?) staan: hoe 
kunnen we initiatiefnemers van mogelijke nieuwe 
Quiet Community’s nóg enthousiaster krijgen en 
ondersteunen om verdere stappen te zetten? Ook 
in de afgelopen drie maanden zijn er gesprekken 
en verkenningen geweest.
Zo zijn er oriënterende gesprekken geweest met 
maatschappelijk betrokken mensen uit Parkstad, 
Roosendaal en Eindhoven. Daarnaast waren we 
aangenaam verrast door de massale opkomst bij 
een eerste sessie met verschillende werkgroepen 
in de gemeente Winterswijk. Benieuwd waar het 
wederzijds enthousiasme toe leidt. 
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Nieuwe Quiet Community!
Aan het daadwerkelijk starten met een QC 
gaat een heel proces vooraf. Een niet te 
onderschatten klus. Alleen de embryonale 
fase is al een aparte website waard, kijk 
maar eens op quietcommunity.nl.
Het vervolgtraject is evenmin in een 
notendop te vangen: maatschappelijk 
betrokken mensen met drive komen 
samen, zoeken contact met Quiet 
Nederland, richten een stichting op, stellen 
een bestuur samen, vinden mensen om 
de organisatie te financieren, werven 
vrijwilligers, werven lokale sponsors en 
niet te vergeten members. Al die stappen moet je bovendien zo’n beetje tegelijkertijd zetten, en in die fase speelt 
Quiet Nederland dan een ondersteunende en adviserende rol. Als het stappenplan is doorlopen is het ‘grote moment 
daar: dan tekent de nieuwe Quiet Community de samenwerkingsovereenkomst met Quiet Nederland, waardoor 
de dienstverlening vanuit QNL wordt gegarandeerd en geformaliseerd. En beide ‘partijen’ afspreken wat ze voor 
elkáár gaan betekenen. In deze overeenkomst worden ook de financiële afspraken vastgelegd; de kosten van Quiet 
Nederland worden immers door alle QC’s sámen gedragen.
Overigens, ook Oss en Amersfoort zijn al een eind op scheut met de voorbereidingen van een Quiet Community. In 
beide steden is er al een stichting opgericht, en Oss heeft al een webpagina op quiet.nl, maar deze samenwerkingen 
moeten nog vastgelegd worden. Daarnaast krijgen ook het initiatief in Utrecht steeds meer vorm.

Nieuwe stichting!
Op 1 juli 2019 was het dan zover. De activiteiten van Quiet Nederland worden ondergebracht bij de Stichting Quiet 
Nederland (de van naam veranderde Stichting Quiet 500), die geheel onafhankelijk van de nieuwe Stichting Quiet 
Community Tilburg opereert. Voor de Stichting Quiet Nederland hebben er uiteraard statutenwijzigingen plaatsgevonden. 

Naar de toekomst!
Wat wil Quiet Nederland bereiken? En hoe? Met deze vragen zijn team en bestuur druk bezig geweest. Het nieuwe 
document Missie, Visie, Strategie is inmiddels uitgewerkt en gedeeld met teams in de community’s.

Tegenvaller
In het oorspronkelijke jaarplan voor Quiet Nederland was voor het restant van 2019 een derde (parttime-)functie 
voorzien, ten behoeve van de marketing en communicatie. Vanwege enkele financiële onzekerheden is er vooralsnog 
geen ‘go’ om deze uitbreiding te realiseren. We hopen in het derde kwartaal de verlossende duidelijkheid te geven!  

Op 1 juni trad Quiet Community 
Nijmegen formeel als achtste lid toe tot 
de familie. Van harte welkom! Uiteraard 
heeft ‘Nijmegen’ bezoek gekregen 
vanuit Quiet Nederland; om vrijwilligers 
te ontmoeten, de werking van het 
Quiet-platform nog meer toe te lichten 
en vragen te beantwoorden. 
Meer informatie over deze nieuwe 
Quiet Community vind je op 
www.quiet.nl/nijmegen

HET QUIET-FONDS

Dit fonds wordt in de nieuwe bestuurlijke structuur onder verantwoordelijkheid van de Sichting Quiet Nederland 
geplaatst. Zoals eerder gemeld kon eenieder bij dit fonds een ondersteuningsaanvraag indienen. Op 4 april kregen 
21 initiatiefnemers bericht dat hun aanvraag gehonoreerd wordt. Het gaat hierbij stuk voor stuk om initiatieven die 
bijdragen aan de verzachting van de effecten van armoede op kinderen. In totaal is er 100.000 euro beschikbaar, 
waarbij per initiatief maximaal 2.500 euro wordt toegekend. In de tweede helft van 2019 zal er een tweede ronde van 
aanvragen en toekenningen plaatsvinden.  

http://quietcommunity.nl
http://www.quiet.nl/nijmegen.
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Den Bosch - Op 1 juli waren er al 524 members (+70) en 141 sponsors (+25); in het tweede 
kwartaal kwamen er 445 matches tot stand, waarvan 172 ‘automatisch’ via het platform.

Groningen - Aan het eind van dit kwartaal waren er 248 members (+37) en 93 sponsors (+20); 
in de periode april-mei-juni kwamen er in totaal 452 matches (+141) tot stand, waarvan 229 via 
het platform.

Maastricht - De tussenstand op 1 juli: 289 members (+28) en 50 sponsors (-2); in dit kwartaal 
werden er, naast een aantal handmatige matches, 76 automatische matches (+22) gemaakt.

Rotterdam - Aan het eind van het eerste kwartaal waren er 146 members (+54) en 26 sponsors 
(+3); in de periode april-mei-juni kwamen er 70 automatische matches (+34) tot stand.

Van Hilvarenbeek zijn geen cijfers beschikbaar, omdat zij enkel op handmatige basis matches 
tot stand brengen. 

En, zoals gezegd, in Nijmegen zijn ze net begonnen en in Oss en 
Amersfoort staan ze te trappelen.

Drechtsteden - Op 1 juli had deze QC 170 members (+18) en 50 sponsors (+3); in het tweede 
kwartaal kwamen er 76 matches via het platform tot stand. 

Intussen, in de andere QC's
Quiet Community Tilburg is sinds 2015 actief. Dit pilot-project is zo succesvol gebleken dat ook in tal van andere 
regio’s inmiddels Quiet Community’s uit de grond zijn gestampt. Zij opereren zelfstandig, vanuit eigen financiering, 
een eigen stichting met een eigen bestuur. Maar alle QC’s hebben hetzelfde doel voor ogen: consequent armoede 
onder de aandacht brengen en verzachten, én mensen stimuleren om zichzelf sterker te maken.

Hieronder in vogelvlucht de getalsmatige progressie die onze collega-QC’s daarbij hebben gemaakt in de maanden 
april, mei en juni. Het verzachten doen ze onder andere met behulp van het digitale Quiet-platform. Naast de 
automatische matches die zo tot stand komen zijn er uiteraard ook heel wat aanbiedingen handmatig gematcht. 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. Tussen haakjes zie je steeds het verschil 
met de aantallen in of na het vorige kwartaal.

UITGEROLD!


