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1. Inleiding
Voor u ligt het plan van aanpak voor de realisatie van Quiet Community Oss.
Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten

.
De basis voor Quiet Oss is gelegd in Tilburg. Vanuit het initiatief van het Glossy magazine Quiet 500
heeft grondlegger Ralf Lambrechts, samen met enkele members uit de Quote 500, in 2016 de Quiet
Tilburg Community ontwikkeld en opgezet. Inmiddels zijn er Quiet Communitys in Groningen,
Maastricht, Rotterdam, Drechtsteden, Hilvarenbeek en Den Bosch.
Elke Community werft lokale sponsors om haar ‘members’ om beurten via een digitaal deelplatform
iets aan te bieden wat ze normaal gesproken niet kunnen betalen: van een tweedehands fiets tot een
etentje, van een knipbeurt tot kaartjes voor een voorstelling of voetbalwedstrijd. Daarnaast wil Quiet
mensen in armoedesituaties de kans geven om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten,
bijvoorbeeld als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee
helpen.
In hoofdstuk 2 kunt de essentie lezen van de Quiet community. In bijlage 1 treft u de complete
roadmap 2018-2019 aan van de Quiet organisatie inclusief het financieringsmodel.
Voordat wij dit plan van aanpak hebben gerealiseerd, hebben wij intensief contact gehad met Quiet
Tilburg en onderzoek gedaan naar de behoefte en kansen om de Quiet Community in Oss op te
starten. De conclusie van dit onderzoek treft u aan in hoofdstuk 3.
Ten gevolge van het positieve resultaat van het onderzoek hebben wij een 3 jarenplan opgezet om
de Quiet Community in Oss te realiseren. Dit plan van aanpak vindt u in hoofdstuk 4. Belangrijk
onderdeel is de samenwerking met enkele Wijkcentra, om het ontmoeten centraal te stellen. Van de
begrote euro 120.000,= per jaar verwachten wij euro 90.000,= via het bedrijfsleven, quote members
en serviceclubs te verkrijgen en euro 30.000,= via een bijdrage van de gemeente Oss.
Quiet Oss zal gaan opereren onder de vleugels van stichting Met Elkaar, Oss tegen armoede en
intensief met de werkgroepen van Met elkaar samen gaan werken. Juridisch zal Quiet Oss als een
aparte stichting worden opgericht.
Door het signaleren, verzachten en empoweren zullen Met Elkaar en Quiet Oss, in samenwerking
met de wijkcentra, het verschil gaan maken, om het Buurtschap weer te laten bloeien in Oss.
Laat mensen weer omkijken naar elkaar!

Namens het bestuur van Met elkaar, Ria van Nistelrooij, Mia Vervoort en Mari Peters.
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2. Wat is Quiet?

2.1.

Why, how en what?

WHY

meedoen, solidariteit, gelijkwaardigheid
Quiet Community is een platform waarin Members (mensen die in armoede leven),
Sponsoren (bedrijven) en Supporters (particulieren) in de regio met elkaar verbonden
worden. Samen armoede verzachten, door elkaar te versterken.
Wij geloven namelijk dat een samenleving steviger, gezonder en rijker wordt als we
zorgen dat iedereen meetelt, ertoe doet. Dat geeft een gevoel van eigenwaarde wat
mensen kracht geeft om te leven in plaats van te overleven.
Armoede is een tekort aan geld en een tekort aan meedoen, een destructieve
combinatie. In de Quiet Community doet iedereen mee, zonder geld.
Solidariteit in onze samenleving is geërodeerd waardoor armoede een
individueel probleem lijkt te zijn geworden. “Eigen schuld dikke bult”. In de
Quiet Community helpen mensen elkaar verder.
Gelijkwaardigheid wordt gemeten aan materieel bezit, ‘hoe meer hoe beter’.
In de Quiet Community is iedereen gelijkwaardig.

HOW

bewustwording, verzachting, empoweren
Met ons platform brengen we vraag en aanbod van producten en diensten samen en
garanderen we dat alles op een eerlijke manier verdeeld wordt. Feitelijk brengen we
hiermee solidariteit tot stand. We communiceren volop en dragen op deze manier bij
aan de bewustwording over armoede.
Naast slimme internettechniek zijn juist alle Quiet leden het belangrijkste ingrediënt.
Het persoonlijke contact en de benadering vanuit solidariteit zijn essentieel. Zonder
verwachtingen of druk heeft dit geresulteerd in actieve betrokkenheid van de
Members, Supporters en Sponsoren bij projecten en activiteiten (Quiet Live). Voor
met name de Members zorgt dit ervoor dat zij daadwerkelijk hun waarde toevoegen
aan de Community en er zo dus volwaardig bijhoren.
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We betuttelen niet en we werken zoveel mogelijk vanuit vertrouwen. Hierbij lenen
we in eerste instantie het vertrouwen van andere organisaties om de kwaliteit te
waarborgen, maar steeds meer verlagen we de drempel voor mensen die in armoede
leven lid te worden. Bureaucratie en controle past niet in een organisatie die zich
kenmerkt door vertrouwen. Dit betekent natuurlijk niet dat we signalen over misbruik
van het aanbod naast ons neer leggen of dat we hier niet actief op werken.

WHAT
halen, brengen en delen
Armoede verzachten is de basis van de Quiet Community, daarnaast stimuleren
we mensen hun mogelijkheden en talenten te (her)ontdekken en te benutten.
Uiteindelijk gaat het om doen, meedoen! Weer invloed pakken op de eigen situatie
en een uitweg vinden uit financieel, sociaal en psychisch isolement.
Halen (genieten): Quiet Members krijgen op een professioneel en modern
internetplatform een dienst, een product of een verwennerij aangeboden, van
sponsoren (bedrijven) en van supporters (particulieren).
Brengen (genoegdoening): Het staat Members vrij te halen zonder enige verplichting
tot een tegenprestatie. Members zijn vrij hun diensten en talenten aan te bieden.
Delen (gelijkwaardigheid): Iedereen heeft wel iets ‘in huis’ om te delen is het geen
dienst, dan wel een product of een talent. Wat online tot stand komt, komt offline
tot leven in momenten die je deelt met elkaar. Een zelfgeorganiseerde kerstmarkt,
een concert, een diner of klussen in huis.

Wat maakt het Quiet Platform in essentie zo relevant (en uniek)?


Inzichtelijke matching van (veel) vraag en aanbod



Specifiek aan vraag én aanbod kant (tagging en segmenten)



Mogelijkheid extra matching (bonus)



Uniek: weinig soortelijke platformen ... maar hier is wél sterk behoefte aan en concrete
interesse in



Steeds slimmer (machine learning) en dus steeds efficiënter in termen van
matching maar ook op grotere schaal door Nederland



Dit platform zorgt niet alleen voor verzachting maar ook zet ook aan tot empowerment én
bewustwording



Biedt mogelijkheid om concept min of meer te begeleiden
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2.2.

Stappenplan Quiet
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3. Behoeftepeiling Quiet Oss (samenvatting)
3.1.

Behoeftepeiling mogelijke members

Plan, opzet en doel
In februari en maart hebben vier leden van de werkgroep Quiet in oprichting een behoefteonderzoek
gedaan onder mogelijke toekomstige members van de op te richten Quiet Community in Oss.
Het doel van het onderzoek was drieledig:
1. Peilen of er behoefte is aan een Quiet Community in Oss
2. Peilen aan welke zaken of diensten mensen in eerste instantie het meest behoefte hebben
3. Draagvlak en bekendheid creëren onder mogelijke toekomstige members.
Hiervoor zijn deze vier personen naar de vindplaatsen in Oss gegaan waar allemaal of in meerderheid
mensen komen die rond moeten komen van een minimuminkomen. Elk van de vier ‘onderzoekers’
nam één of meerdere vindplaatsen voor zijn rekening om de behoeften van de mogelijke members
te peilen. Achtereenvolgens is een bezoek gebracht aan:







De wachtruimte van de Sociale Dienst van de gemeente Oss
Het Talentcentrum aan de Berghemseweg
De Ruilwinkel aan de Berghemseweg
Helpende Handen in ’t Hageltje
Eten Over, besloten Facebook groep
De Voedselbank Oss en omstreken

Op een lijst konden geïnteresseerden hun naam zetten met e-mailadres en/of telefoonnummer (Zie
bijlage) Daarachter konden zij aangeven waar zij behoefte aan hadden. De lijsten werden op
sommige plaatsen achtergelaten zodat ook latere klanten hun naam in konden vullen.
Voorkeuren
In totaal hebben 168 mensen aangegeven dat ze achter de oprichting van een Quiet Community in
Oss staan. Dat is naar schatting 95% van de mensen die we benaderd hebben. Zij hebben op een lijst
hun voorkeur voor een product , dienst of verwennerij aangegeven. Van deze 168 mensen hebben
42 mensen ook nog een 2e of ook 3e keuze aangegeven. 13 mensen lieten het vakje van voorkeur
open.
Hieronder worden de voorkeuren aangegeven. Voorkeuren die maar enkele keren voorkwamen zijn
gegroepeerd onder een categorie b.v. activiteit. De meest voorkomende voorkeuren worden
hieronder besproken. (Zie voor een uitgebreid verslag bijlage 2)
1. Kapper
Het vaakst ingevuld is de behoefte aan een kapper. 30 mensen spraken zich hiervoor uit. Het past
in het idee van ‘ontzorgen’.
2. Fiets
Veel genoemd werden fietsen. 27 keer. Voor de kinderen, schreef men er vaak bij. Vooral bij een
groep Syrische vluchtelingen was hier veel vraag naar. Arme mensen zijn afhankelijk van een fiets
omdat ze vaak geen auto of de benzine ervoor kunnen betalen.
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3. ‘Alles’
Op de derde plaats van genoemde voorkeuren staat ‘alles’. 26 mensen geven dit aan. Het
illustreert de tekorten op vele terreinen in een armoedegezin. Er is eigenlijk tekort aan alles.
4. Uitstapje of dagje uit.
Op de vierde plaats staat het uitstapje of het dagje uit. Dit werd door 24 mensen genoemd. De
actieradius van een arm gezin is vaak beperkt. Er is geen auto, geen geld voor bus en trein en
attractieparken zijn duur. Een uitstapje ‘ontzorgt’.
5. Bioscoop /theater
Maar liefst 19 keer noemden mensen de bioscoop of het theater. In het kader van ontspanning,
het even weg zijn uit de stress die armoede geeft, zijn kaartjes voor bioscoop of theater zeer
welkom.

Behoeftepeiling potentiële members Quiet Oss N=168
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0

Voorkeuren

3.2.

Behoeftepeiling mogelijke sponsoren

Plan, opzet en doel
Gaan Osse bedrijven, organisaties en particulieren Quiet Oss ondersteunen als sponsor?
Met de resultaten van de behoeftepeiling van mogelijke members als leidraad zijn in de maanden
mei en juni gesprekken gevoerd met diverse toekomstige sponsoren in Oss. Samen met de
initiatiefgroep Quiet Oss is bepaald dat deze gesprekken minstens een lijst van 20 toekomstige
sponsoren moet op leveren.
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Hieronder een lijst met benaderde sponsoren:

Naam
Kapsalon Istanboel
Kapsalon Wingens
Tweewielerzaak Hendriks
R44
Restaurant la colline
Restaurant H32
Ons Welzijn
Bibliotheek Oss
Bioscoop
TOP Oss
Golfslagbad
Ons huis van de wijk
ROC de Leijgraaf
Eettent Q-kie
Groene Engel
Fittnezzplaza
Bakker Singel 40-45
Suntimes Zonnestudio
Gamma Oss
Lievekamp
Bakkerij Turkiyem
Grannies finest Berghem
Dierenarts Berghem
centrum
Ruilwinkel Oss
Muzelinck Dennis Spanjers

3.3.








Contact
0412-636947
Peter Wingens
Mevrouw Hendriks
Evert
Tim
Pierre Vink
Miriam van der Smissen
gh@nobb.nl
Colette Schuijers
bart.van.grinsven@fcoss.nl
Telma; info@golfbad.nl
Anton Mulders
Carien Romme
Q-kie@chef.net
Oscar Jansen;info@groeneengel.nl
milton@fitnezzplaza.nl
info@broodenbelegoss.nl
info@suntimesoss.nl
info@GammaOss.nl
cbais@lievekamp.nl
Berghemseweg 23 te Oss
bepbloemers@live.nl

aanbod
positief
gratis knipbeurt op di. avond
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
gratis kaartjes
positief
Warme maaltijd
geen verdere informatie
positief

info@dapberghem.nl
Liesbeth Kersten
dennis.spanjers@muzelinck.nl

geen verdere informatie
positief
positief

geen verdere informatie
positief
geen verdere informatie
positief
positief
positief
positief
warme das/trui op maat

Samenvatting en conclusie

Naar schatting 95% van de ondervraagde groep potentiële members staat positief tegenover een
Quiet Community in Oss. 168 mensen uit Oss hebben hun naam en e-mail of tel. nummer op de
lijst gezet.
De meeste behoefte is er aan de kapper, een dagje of avondje uit, een fiets, bioscoop en theater,
uit eten en laptop of computer. Het past in de primaire doelstelling van Quiet, namelijk armoede
verzachten en ‘ontzorgen’.
In principe vinden bijna alle benaderde sponsoren het opzetten van een Quiet community in Oss
een sympathiek plan. Het enige wat sommige sponsoren tegen houdt is de onzekere financiële
situatie, het gebrek aan tijd om zich er in te verdiepen of men steunt al een goed doel en wil het
daarbij houden. Slechts 1 bedrijf sloeg een gesprek direct af.
Een grote meerderheid van de toekomstige sponsoren wil graag in gesprek over het aanbod
zodra duidelijk is dat Quiet in Oss van start gaat.
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4. Opzet Quiet Oss
Door de enthousiasme en goede resultaten vanuit Quiet Tilburg, Groningen, Den Bosch Maastricht
en Den Bosch, gecombineerd met ons eigen onderzoek en het enthousiasme van de Osse wethouder
Kees van Geffen, hebben wij als bestuur van stichting Met elkaar, Oss tegen armoede, besloten om
het burgerinitiatief “Quiet Oss” op te gaan zetten.

Wij kiezen er bewust voor om ons aan te sluiten bij Quiet-Nederland, omdat enerzijds de
toegevoegde waarde van het ‘platform’ software system onontbeerlijk is voor het succes en
onbetaalbaar om het zelf te ontwikkelen en anderzijds om gezamenlijk met andere Quiet steden
onze krachten te bundelen. Voor de locale invulling is vrijheid genoeg om het in Oss een success te
laten worden.

Eén van de voordelen in Oss is dat Quiet-live reeds in min of meerder mate bestaat in de Ruwaard in
het Huis van de Wijk. Er bestaan plannen voor ontmoetingsplekken in de Schadewijk en in het
centrum in de Binnenstad. Hier zoeken wij liever de samenwerking op, dan het wiel weer zelf uit te
vinden. In het verlengde van de huizen van de wijk, kan Quiet Oss een belangrijke rol gaan spelen in
het benaderen en vinden van mensen die financieel, sociaal en cultureel uitgesloten zijn. “Weer
omkijken naar elkaar!” kan leiden tot een mooi “buurtschap-project”. Uitgangspunt is om vanuit de
huizen in de wijk straatprojecten op te zetten waar mensen weer in contact komen met elkaar en
met respect voor ieder zijn privacy, er weer kunnen zijn voor ekaar,indien gewenst.

4.1.

Structuur

Het Quiet project heeft een groot aantal parallelen met de activiteiten van stichting “Met elkaar”.
Het signaleren, verzachten en empoweren van mensen met armoede- en schuldenproblematiek is bij
beiden de hoofddoelstelling. Stichting Met elkaar wil daarom de activiteiten van Quiet Oss
onderbrengen onder haar reeds bestaande acticiteiten en deze verder verbinden, ook met andere
initiatieven in Oss. Gezien Quiet met een beperkte staf van betaalde professionals werkt met een
budget gelijk aan dat van stichting Met elkaar, brengen we Quiet Oss wel onder in een aparte
stichting.
Steeds meer zal gemeenschapsproblematiek moeten worden opgelost vanuit de burgers zelf, met
daar waar nodig de juiste ondersteuning van organisaties en de lokale overheid. Quiet is met uitstek
een goed burgerinitiatief om de verbinding te organiseren die wij nodig hebben in onze hedendaagse
Participatiemaatschappij.
Een verbinding door heel de gemeenschap heen: van burgers naar vrijwilligersorganisaties, het
bedrijfsleven en de lokale overheid.
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Zie hieronder de globale structuur.
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Begroting Quiet Community Oss
2018 - 2020

Personeelskosten
Huur
Continu ontwikkeling Quiet Community
Overig
Totaal

2018
1/4 jaar
15.625
1.000
6.000
2.500

2019

25.125

2020

Totaal

80.000
6.000
24.000
7.500

92.500
9.000
24.000
8.500

188.125
16.000
54.000
18.500

117.500

134.000

276.625

Het Quiet principe gaat uit van een klein betaald team van professionals ter bewaking van de
continuïteit en kwalitet met daarom heen goed getrainde vrijwilligers.
Het professionele team bestaat uit een projectleider (0,2 fte), een projectcoördinator (0,6-0,8 fte) en
een sponsorencoördinator (0,2 fte).
75% van dit bedrag voor willen bij via Quote-leden, bedrijfsleven en sereviceclubs financieren. Tot en
met 2020 is dit een bedrag van ca. euro 280.000. Van de gemeente Oss vragen wij een bijdrage van
25%, zijnde gemiddeld euro 30.000,= per jaar.

Verwachte resultaten:
2018

2019

2020

Aantal members

50

250

400

Aantal sponsoren

25

150

250

0

1000

2400

Aantal matches
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