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2019: FUNDERING GELEGD, WE BOUWEN VERDER!
Het gaat goed met Rotterdam, maar niet met alle Rotterdammers. Achter de groeiende
skyline schuilt een hardnekkig armoedeprobleem. Niet alleen in aantallen, maar ook in ernst
en sociaal maatschappelijke gevolgen. Rotterdam voert op het gebied van armoede al vele
jaren de ‘verkeerde’ lijstjes aan. Eén op de vier kinderen in Rotterdam groeit op in armoede.
In 2017 besloten de toenmalige bestuurder van de SWKGroep Jacob Boskma en directeur
van stichting Buurtwerk Alexander (Buurtwerk) Carlo Breikers om aanjager te willen zijn van
een Quiet Community in Rotterdam. Zij gaven opdracht om onderzoek te doen naar de
kansen en risico’s om een Quiet Community op te richten in Rotterdam. In het najaar van
2017 is besloten de mouwen op te stropen en ervoor te gaan.
In 2018 heeft Rotterdam een start gemaakt met de opzet van een Quiet Community. In
maart 2018 was de oprichting van stichting Quiet Community Rotterdam een feit en vormde
zich een bestuur en werkapparaat. Een projectmedewerker gedetacheerd vanuit Buurtwerk
startte met het ‘opbouwwerk’. Vrijwilligers ondersteunden de opstart en in de najaar van
2018 is behoedzaam gestart met inschrijven, matchen en verzilveren.
In 2019 is doorgewerkt aan verdere groei van het aantal members en sponsors.
Ondertussen is hard gewerkt aan het verkrijgen van financiering van de organisatie. Een
jaarlijks terugkerende uitdaging met als doel de stichting Quiet financieel zelfstandig te
maken.
Eind 2019 zijn contacten gelegd met ketenpartners is Rotterdam West. Met hen willen we
optrekken om in 2020 in Rotterdam West te gaan uitbreiden. Ook zijn er contacten in
Rotterdam Zuid. Met name Charlois heeft belangstelling en gaan we uitbreiding verkennen
via het armoede platform. In Rotterdam leven 30.000 Rotterdammers met problematische
schulden, dus voldoende te verzachten, versterken en vertellen!
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MEMBERS
Ultimo 2019 hebben we 195 members (gezinnen) ingeschreven. Het grootste deel werd
ingeschreven bij de voedselbanken in Rotterdam Oost, anderen zijn ingeschreven na
verwijzing van samenwerkingspartners. Deze samenwerkingspartners zijn veelal gelieerd
aan Buurtwerk, maar een aantal staat wat verder weg en zijn verbonden via het Armoede
Platform Prins Alexander (APPA). Dit platform is een verbond van instellingen en
particulieren die armoede bestrijden en hulp bieden in diverse vormen. Deels professionals,
maar grotendeels vrijwilligers.
Voedselbank Ommoord
Voedselbank Lage Land
Verwijzing Buurtwerk
Verwijzing Checkpoint/SdS
Verwijzing overig
M2M
Totaal members

66
78
17
27
6
1
195

Met M2M wordt bedoeld ‘Member to Member’. In dat geval draagt een Quiet-member iemand
aan waarvan hij/zij meent dat deze ook aan de criteria van Quiet voldoet, maar niet gezien
wordt bij de Voedselbank of andere instanties.
Members krijgen bij inschrijving een memberpas en deze kunnen zij gebruiken om
aanbiedingen te verzilveren. Het toont aan dat ze lid zijn van de Quiet Community en geeft
hen daarmee een toegang tot activiteiten die voor/met hen georganiseerd worden.
MATCHING
Resultaten
Aantal members per 31/12/2019
Aantal members actief als vrijwilliger bij Quiet
Aantal members actief als vrijwilliger buiten Quiet
Aantal members in activiteit traject
Aantal members-vrijwilligers-betaald werk
Aantal aanbiedingen via platform
Aantal aanbiedingen ‘handmatig’
Aantal aanbiedingen totaal

2019
195
6
35
20
5
1100
300
1400
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VERZACHTEN
Quiet spreekt van armoede verzachten. Door het aanbod van sponsors te ‘matchen’ met de
Quiet members maakt deze een ‘verwenmoment’ mee: Een product of dienst dat je anders
niet kunt betalen kun je dan toch ‘verzilveren’. Niet alleen letterlijk armoedeverzachtend,
maar ook sociaal actief, er even ‘tussen uit’. Meedoen, ook uit eten met je gezin en daarover
mee kunnen praten. Materieel verachtend, maar ook een soort “geluksmoment”.
Aanbiedingen via het platform
In absolute aantallen zijn er in 2019 in totaal 1100 aanbiedingen verzonden aan de
members.
Gemiddeld kreeg een member 1 keer per 5 weken een aanbieding. Dit fluctueert per
member als gevolg van het ‘zoekprofiel’ dat een member opgeeft bij inschrijving. Ook
gezinnen met kinderen zullen wat vaker een aanbieding krijgen. Veel sponsors richten zich
op aanbod voor (gezinnen met) kinderen.
Handmatige aanbiedingen (buiten het platform om)
Er zijn ook nog aanbiedingen buiten het platform om gegaan. Dit zijn veelal
‘spoed’aanbiedingen die vanwege de korte termijn via de mail direct worden aangeboden.
Bijvoorbeeld kaartjes voor een theatervoorstelling die vlak voor de voorstelling beschikbaar
komen. Ook een kerstdiner van het Wartburg college is aangeboden via een mail-oproep.
Ook de producten die worden verdeeld via een inloopmoment in een Huis van de Wijk tellen
we als ‘handmatige aanbieding’.
Als we deze aanbiedingen meetellen, dan zijn er 2019 in totaal meer dan 1400
producten/diensten, ‘verwennerijtjes’ aangeboden.
SPONSORS
In 2019 hebben we 20 nieuwe sponsors mogen verwelkomen en telden we eind 2019 in
totaal 40 sponsors.
Met sponsors wordt bedoelt de bedrijven, organisaties en particulieren, die al dan niet
periodiek producten of diensten aanbieden aan Quiet members via het Quiet Platform.
Sponsors kunnen ook diensten leveren die de organisatie ten goede komen, zoals een
sponsor die bedrijfskleding heeft bedrukt met het Quiet logo. Deze kleding wordt gebruikt
door Quiet vrijwilligers als zij werken bij de Voedselbank of voorlichting geven op
(bijvoorbeeld) de ‘Zorg en Welzijn Markt’.
Er zijn ook sponsors die meerdere producten of diensten aanbieden.
Goed voorbeeld is recreatiecentrum “Zevenkampsering”. Quiet members kunnen gratis
meedoen met aquafitness in het zwembad, maar kinderen kunnen er ook hun verjaardag
vieren, de brasserie biedt een koffietafel aan en in de sporthal kan men een sport- en
beweegtraject in met de ‘Playwall’.
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Bewegen in recreatiecentrum Zevenkampsering

Wat bieden sponsors zoal aan?
Quiet Rotterdam verbindt winkeliers, ondernemers, restaurants en particulieren die aanbod
beschikbaar stellen dat als ‘geschenk’ wordt aangeboden aan de members van Quiet. We
proberen zo divers mogelijk aanbod te bieden, maar we zijn uiteraard afhankelijk van
hetgeen sponsors aanbieden. We zoeken vooral aanbod dat members uit isolement haalt.
Erop uit, samen met anderen en actief.
Een bloemlezing:
‘Puur Geknipt’ bood via de Kapperacademie gratis knipbeurten aan. Wekelijks kon iemand
haar haar laten ‘doen’ aan de Mariniersweg in Rotterdam.
Bij Dress4Succes mag een Quiet member een nieuwe outfit uitzoeken als deze vrijwilligers
werk gaat doen, gaat solliciteren of een baan heeft gevonden. In de winkel krijgt de klant
kleding en advies gericht op de gelegenheid die de Quiet member in het verschiet heeft.
Theatergroep Artemis gaf in februari kaartjes weg voor hun voorstelling in het Maastheater.
Wekelijks mocht een Quiet member/gezin een rondvaart meemaken en pannenkoeken eten
op de Pannenkoekenboot.
Quiet members konden hun voeten laten verzorgen bij een Podicare-pedicure.
Excelsior4all bood vrijkaartjes aan voor de eerste seizoen wedstrijd van voetbalclub
Excelsior, inclusief een rondleiding en een hapje en drankje in de Lounge.
Stichting Jurk maakt kinder-kledingpakketten voor gezinnen in armoede. Een vrijwilliger van
Quiet verzamelt tijdig voor de verjaardag wensen (bij de ouder) en geeft dit door aan
stichting Jurk.
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Vrijwilligers van stichting Jurk maken een kledingpakket naar de wensen van het kind en dit
pakket wordt afgeleverd vlak voor de verjaardag. Ouders kunnen dit dan als
verjaardagscadeau aan het kind geven. Een groot succes!
Coolblue stelde artikelen beschikbaar uit hun webshop en The Student Hotel bood aan om
Quiet members gratis deel te laten nemen aan een workshop Kunstschilderen.

Quiet happy met de stofzuiger van Coolblue!

Kiwanis biedt Quiet gezinnen en vooral de kinderen kaartjes aan voor het bijwonen van
jeugdvoorstellingen van het Rotterdams
Philharmonisch orkest in de
Doelen.
Rotary Rotterdam
Alexander trakteerde
Quiet members op gratis
kaartjes voor de voorpremière van de film ‘Mi
Vida’ met Rotterdamse
Loes Luca in de hoofdrol.

International Film Festival Rotterdam (IFFR) bood gratis kaartjes aan voor Quiet
members. Voor een aantal gezinnen een ware belevenis! IFFR vond het leuk om te doen en
zij willen dit volgend jaar uitbreiden.
Recreatiecentrum Zevenkampsering biedt Aqua fittness, baantjes zwemmen en meedoen
met de Playwall aan. Hun brasserie schenkt gratis koffie met iets lekkers erbij.
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Het Wartburg college maakt een traditie om aan het einde van het jaar een kerstdiner te
serveren aan Quiet members. Leerlingen stellen een menu samen, doen inkopen, bereiden
en serveren de maaltijden.

Niet alleen bedrijven bieden iets aan. Een aantal Rotterdammers bood aan om hun
opgespaarde zegeltjes van een supermarkt, waarmee een boodschappenpakket kan worden
opgehaald, te schenken aan Quiet members. Goed idee!
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VERSTERKEN
Quiet is een prima toegangsloket voor het activeren van Rotterdammers in langdurige
armoede. Het aanbod en het unieke matchingsplatform zorgt voor vertrouwen en een band
binnen de ‘community’. Vanuit deze band gaan we members bevragen over hun toekomst.
Hun talenten en kansen. En op welke manier zij iets kunnen bijdragen aan het succes van
Quiet.
Een zoektocht die soms betrekking heeft op elementaire vaardigheden zoals taal en
dagritme, als ook op competenties en de zoektocht naar de passend traject naar werk. Door
Quiet te helpen in de uitvoering (op welke manier dan ook) krijgt men inzicht en kracht om
een vervolgstappen beter te kunnen maken.
Dat dit geen route voor succes is blijkt wel uit het gegeven dat twee vrijwilligers die een baan
hadden gevonden, na een korte periode hiermee stopten en na enige tijd weer een herstart
maken als vrijwilliger bij Quiet.
Vrijwilligerswerk doen bij Quiet:
Vrijwilligers doen verschillende taken: Het inschrijven bij de voedselbank hebben twee
vrijwilligers gedaan. Op de administratie zijn ook twee vrijwilligers werkzaam geweest.
Daarnaast hebben we vrijwilligers die een handje toesteken bij bijeenkomsten.
Vrijwilligerswerk doen buiten Quiet:
Quiet members gaan ook aan de slag (of zijn al aan de slag) bij ketenpartners. Quiet
members werken in het ‘tuinteam’ en onderhouden tuintjes van mensen die dit niet meer zelf
kunnen. Members gaan koken in verschillende ‘kookteams’ in diverse huizen van de wijk, zij
draaien bardiensten in Huizen van de Wijk en een aantal geeft les. Computerles, taalles of zij
zijn als ‘ervaringsdeskundige’ betrokken bij hulp bij administratie of schuldhulpverlening.

Quiet members in het Tuinteam
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Aanhaken bij lopende trajecten
Door de nauwe samenwerking met Buurtwerk, het armoedeplatform en andere ketenpartners
kunnen we Quiet members snel laten instromen op programma’s als taalles,
sollicitatietraining, schuldhulpverlening en jobcoaching. In die laatste route hebben een
afspraak met een jobcoach (of trajectbegeleider) van de Gemeente Rotterdam.
Vrijwilligerswerk door professionals
Goed voorbeeld hiervan is het bestuur van Quiet Rotterdam. Allemaal drukke banen, maar
gepassioneerd om Quiet te ondersteunen. Verder hebben we een aantal ‘ambassadeurs’;
mensen die Quiet vertegenwoordigen in hun netwerk, of als voormalig Quiet member
vertellen over hun ervaringen met armoede, schulden en de lange weg terug naar boven.
Bijeenkomsten voor Quiet members
Quiet Rotterdam organiseert specifieke bijeenkomsten voor haar members. We hebben geen
wekelijkse ‘inloop’, want Quiet members zijn dagelijks welkom in de Huizen van de Wijk en
daar treffen we regelmatig onze members aan voor een praatje met een kop koffie. Wel zijn
er bijeenkomsten georganiseerd rond een activiteit, of thema.
Creatief met studenten van TU Delft, Leerzaam met voorlichting van budgetcoaches en
schuldmaatjes, Handig het administratief advies van studenten van Erasmus Universiteit.
Sportief ontmoeten in de conferentieruimte van het Excelsior stadion en een rondleiding
krijgen.
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VERTELLEN
De cijfers met betrekking tot armoede in Rotterdam zijn zorgwekkend. Desondanks was de
urgentie om te komen tot een aanpak niet groot. Inmiddels is het tij gekeerd en is er (politiek
en bestuurlijk) de nodige prioriteit gegeven aan armoedebestrijding en schulddienstverlening.
We kunnen daarbij helpen door ons ‘verhaal’ over armoede te blijven vertellen. Dit om zoveel
mogelijk Rotterdammers bewust te maken van het feit dat armoede een groot probleem is
veel mensen raakt en niet vanzelf overgaat.
Quiet Rotterdam is in diverse gremia te gast geweest: Lid van Businessclub Open Kralingen,
gastspreker bij diverse Rotaryverenigingen, gast’docent’ bij een tweetal
scholengemeenschappen en bij diverse ondernemersclubs en bedrijven. Verder presenteren
wij ons op ‘zorgpleinen’ en op festivals, zoals het ‘compassiefestival’ in Theater Zuidplein.

Quiet Rotterdam op het ZorgPlein Rotterdam

De meest gehoorde reactie is het ongeloof bij de cijfers. Vooral het besef dat 25% van de
Rotterdamse kinderen onder de 18 opgroeit in armoede hakt erin. Uiteraard per wijk
verschillend, maar zeker daar waar het gemiddelde naar boven afwijkt een schokkend getal.
Vanuit dat besef bieden sponsors vaak gericht aan voor gezinnen met kinderen.
Een andere constatering is de bewustwording dat het iedereen kan overkomen. De
economische crisis van 2008-2014 ligt nog vers in het geheugen. Het verhaal van Quiet
Rotterdam ambassadeur Chris maakt indruk. https://quiet.nl/soms-moet-je-armoede-evenluchtig-maken/ Hoe een samenloop van omstandigheden de oorzaak is van een val van
succesvol naar diep in de schulden en een jarenlange worsteling om erboven op te komen.
Het begint bij de jeugd. Onder dat motto ontvangen we bij Quiet groepen leerlingen vanuit
het Middelbaar Onderwijs die we bewust willen maken van armoede. Als ‘maatschappelijke
stage’ werken ze mee bij activiteiten, bemensen zij de Quiet-stand bij presentaties of zijn ze
toehoorder als zij een bezoek brengen aan een huis van de wijk waar we actief zijn.
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Quiet inloop met 'GoodyBags' verzorgd door stagiairs

We worden regelmatig benaderd door productiebedrijven die T.V. programma’s voorbereiden
waarin armoede centraal staat. Zij benaderen ons om de verhalen op te nemen van mensen
in armoede. Niet iedereen wil meewerken, maar twee Quiet members hebben hun verhaal
gedaan via diverse media. Quiet Rotterdam ambassadeur Chris heeft (onder anderen)
meegewerkt aan een programma van Lauren Verster en Bea is geportretteerd in de Libelle.
Goed dat mainstream media aandacht geven aan bewustwording over het
armoedevraagstuk, Quiet members vertellen hun verhaal!

“Onze” Bea in de Libelle
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Financieel jaarresultaat Stichting Quiet Community Rotterdam

Resultatenrekening Quiet Rotterdam
2019 begroot

2019 geboekt

LASTEN
Bijdrage Quiet Nederland
Personeelslasten (1)
Kosten facilitair
Verzekeringen
Bankkosten
Kantoorkosten, huisvesting, IT en telecom

€ 24.000
€ 63.500
€0
€ 300
€ 200
€ 6.500

€ 24.000
€ 52.441
€0
€ 278
€ 200
€ 5.514

TOTAAL LASTEN
BATEN

€ 94.500

€ 82.433

Lokaal Budget Gemeente Rotterdam
donatie little monkey
donatie Oprell
Bijdrage Buurtwerk/SWKGroep (2)
fondsen, subsidie, donaties (3)

€ 20.000

€ 20.000
€ 250
€ 50
€ 4.500

TOTAAL BATEN

€ 94.500

€ 24.800

€0

-€ 57.633

SALDO

€ 4.500
€ 70.000

Toelichting op de realisatie:
(1) Personeelslasten:
Er zijn lagere personeelslasten gerealiseerd, omdat een aantal uren van de
projectmedewerker zijn ingezet buiten stichting Quiet. Dit als gevolg van prioriteiten
elders en het voorzien dat een deel van de dekking niet zou worden gerealiseerd.
(2) De bijdrage van Buurtwerk/SWKGroep betreft het niet doorbelasten van gebruikte
faciliteiten, zoals kantoorruimte, IT, telecom en facilitaire diensten, zoals
salarisadministratie.
(3) In het begin van 2019 werd duidelijk dat een subsidie vanuit een Rotterdams fonds
niet werd toegekend. Dit was een forse tegenvaller, aangezien de indruk was gewekt
dat deze partij voor meerdere jaren een manifest deel van de kosten voor haar
rekening wilde nemen. Dit hebben we in de loop van het jaar niet meer kunnen
compenseren.
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Bijlage 1

Governance en publicatieplicht Quiet Rotterdam
De Stichting Quiet Rotterdam is opgericht op 7 maart 2018 en is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 71191631 (RSIN 858616014)
Stichting Quiet Rotterdam streeft is per oprichtingsdatum door de belastingdienst
aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Doelstelling Quiet Rotterdam.
(artikel 2 lid 1 van de statuten)

1. De stichting heeft ten doel:
a. Het zoveel als mogelijk financieel kwetsbare individuen en gezinnen ondersteunen
door hen als member actief onderdeel te laten zijn van de Quiet Community.
b. Het zoveel als mogelijk versterken van de bewustwording van wat armoede in
Nederland betekent, dat dit veel mensen raakt en een diepe impact heeft op het
welzijn en maatschappelijk functioneren.
c. Het versterken van maatschappelijke participatie van de onder a. genoemde
doelgroep..
d. Het versterken van het sociaal weefsel rond armoedebeheersing (of verzachting, of
bestrijding) in Rotterdam.

2. De stichting tracht het hiervoor bedoelde doel onder meer te bereiken door:
a. Het werven van members, donateurs, sponsoren, supporters en vrijwilligers;
b. Het verbinden van de onder a. genoemden via een internetplatform om een dienst,
product of een verwennerij te matchen en af te laten nemen; en
c. het aanwenden van alle middelen, die wettelijk zijn toegestaan en die het doel van de
stichting dienen.

De organisatie
Het Bestuur van de stichting Quiet Rotterdam:
1. Lisette van Os, voorzitter (rotterdam@quiet.nl)
2. Cock van Dijk, penningmeester (rotterdam@quiet.nl)
3. Peter Pieterse, secretaris (rotterdam@quiet.nl)
Projectmanagement is in handen van Goof van den Heuvel (goof@quiet.nl)
Conform hetgeen is vastgelegd in het ‘Reglement Bestuur Stichting Quiet Rotterdam’ (artikel
13 lid 7) zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting Quiet Rotterdam op
23 april 2018, wordt aan de leden van het bestuur geen beloning toegekend.
Betaalde krachten worden ingeschaald conform de CAO voor Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening.
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Hoofd en nevenfuncties bestuursleden Stichting Quiet Rotterdam
Lisette van Os, voorzitter
Hoofdfunctie
- directeur Stichting Buurtwerk.nl
Nevenfuncties
- voorzitter Stichting Quiet Rotterdam
Cock van Dijk, penningmeester
Hoofdfunctie
- Doelgroepencoördinator politie, Eenheid Rotterdam
Nevenfuncties
-penningmeester Stichting Quiet Rotterdam
- Teammanager Jong Sparta Rotterdam en wedstrijdcoördinator Jong Sparta Rotterdam en Sparta
Rotterdam O19 en O18
- Projectleider Roemenië jongerenproject Wolfert van Borselenschool.
- Secretaris Betrokken Spartaan, MVO project van Sparta Rotterdam.
Peter Pieterse, secretaris
Hoofdfunctie
- Senior medewerker FNV Huisvesting en facititair, Team Beheer
Nevenfunctie
- secretaris Stichting Quiet Rotterdam
- secretaris scoutinggroep de Kralingsche Troep
- Voorzitter/penningmeester Stichting Cappadocië (beheerstichting scoutinggebouw)
- Secretaris EHBO-Oranje Kruis afdeling Kralingsche Troep 010
- Voorzitter 4 mei Comité Prins Alexander
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Bijlage 2.

Werkplan 2019 Quiet Rotterdam
In het Werkplan 2019 van Quiet Rotterdam zijn de doelen, planning en de te behalen
resultaten nader beschreven.
De kernboodschap uit het werkplan:

Quiet Rotterdam steunt gezinnen in armoede
Quiet Rotterdam brengt Rotterdammers die in armoede leven (Quiet-members) in verbinding
met bedrijven en instellingen (sponsoren) . Zij ontmoeten elkaar op het Quiet-platform. Via dit
digitale systeem krijgen Quiet-members producten en diensten aangeboden van de
sponsoren die ze normaal gesproken niet kunnen betalen.
Bewustmaken van de armoede in Nederland
Quiet wil aandacht vragen voor de stille armoede in Nederland. Via de Quiet Community
willen wij zoveel mogelijk mensen in Nederland bewustmaken van wat armoede in Nederland
is. En dat dit heel veel mensen raakt: meer dan 1,25 miljoen.
In Rotterdam kampen meer dan 100.000 Rotterdammers met betalingsproblemen van wie
30.000 een beroep doet op schuldhulpverlening. 1 op de 4 kinderen tot 18 jaar groeit op in
armoede.
Getob over schulden, iedere maand niet kunnen rondkomen en de stress die dit meebrengt
is letterlijk ziekmakend. Het kan leiden tot sociaal isolement, depressies en allerlei
lichamelijke klachten. De mix van geldgebrek en sociale uitsluiting maakt armoede tot een
sociaal maatschappelijk probleem dat aangepakt moet worden. Quiet Rotterdam stroopt de
mouwen op!
Armoede verzachten
Mensen in armoedesituaties kunnen ‘member’ worden van de Quiet Community. Daarmee
krijgen ze toegang tot een digitaal platform. Een soort Marktplaats, zonder geld. Zo kunnen
zij gebruikmaken van gratis diensten, producten en andere cadeaus van bedrijven, instanties
en particulieren.
Empowerment
Mensen in armoede zijn niet zielig. Ook zij beschikken over eigenschappen en vaardigheden
waarmee ze anderen kunnen helpen. Door hen de ruimte te bieden die talenten te
(her)ontdekken, kan een financieel, sociaal en psychisch isolement worden voorkomen of
aangepakt. Ze kunnen zich bijvoorbeeld inzetten als vrijwilliger: goed voor hun
zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen.

Rapportage en verantwoording
Een verslag van activiteiten en financiële verantwoording zal na afronding van een vol
kalenderjaar worden opgemaakt en zal uiterlijk in de maand juni van het opvolgende jaar
worden gepubliceerd.
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