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Voorwoord 

In dit document doet hoiUtrecht verslag van haar 

activiteiten gedurende het kalenderjaar 2017. 

Resultaten 

In 2017 zijn er 37 nieuwe verhalen verschenen op 

hoiUtrecht.nl. Het aantal verhalen is verdubbeld 

ten opzichte van 2015 en 2016. Op 31 december 

2017 bevatte de online bundel 74 verhalen. 

 

Tot en met 2017 is hoiUtrecht.nl 53.000 keer 

bezocht. Tezamen zijn de 74 verhalen 30.000 keer 

gelezen. Sinds 2015 zijn er 11 verhalen 

hergepubliceerd, zowel online als in magazines. 

Als we de herpublicaties daarbij optellen zijn de 

verhalen naar schatting 54.000 keer gelezen. 

 

hoiUtrecht is in tweeënhalf jaar uitgegroeid tot 

een community met ruim 1.400 volgers. In 2017 

bereikten we via sociale media wekelijks 4.400 

mensen. 

 

Het hoiTeam is uitgebreid met schrijvers, redactie, 

fondsenwervers, filmmakers, een fotograaf en een 

grafisch ontwerper. Teamleden die deels vergoed, 

maar zich toch vooral vrijwillig inzetten. 

 

Naast Zorgverslimming, de gemeente Utrecht, 

Wijk&co, LFB Nederland, U Onbeperkt, DELA 

goededoelenfonds en Net ff Anders, hebben we in 

2017 het SOLGU en De Buurtcamping mogen 

verwelkomen als VerhalenPartners. 

 

Verder heeft hoiUtrecht samen met Net ff 

Anders en het Bedrijvencentrum Utrecht de 

partnermiddag georganiseerd voor haar relaties. 

Alle partners waren ruimschoots 

vertegenwoordigd! Naast kennisdeling en 

netwerken is daar de VerhalenWorkshop voor het 

eerst gehouden. 
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Een aantal verhalen is opgepikt of hergepubliceerd door verschillende media, zoals 

Zeldzaam Magazine, Psychosenet, Mantelzorg Utrecht, BingoFM en de 

Supportbeurs. 

 

Ook hebben we het aanbod van verhalen uitgebreid met video- en fotoverhalen. 

Vooral door het laatste type verhalen komen unieke en Utrecht-brede 

samenwerkingen tot stand. 

 

Voor deze verhalen hebben we ook het aantal mediakanalen uitgebreid. Zo is 

hoiUtrecht nu ook op Youtube en Linkedin te vinden. Samen met de nieuwsbrief zetten 

we al deze kanalen in voor de verspreiding van onze verhalen. Aanvullend brengen we 

ook andere initiatieven en evenementen van onze partners extra onder de aandacht. 

 

De website is verbeterd. Bezoekers blijven hierdoor langer op hoiUtrecht.nl en lezen 

meerdere verhalen en nieuwsberichten. Met het oog op een zelfstandig gevulde 

verhalenbundel zijn op de welkomstpagina mogelijkheden gecreëerd om: 

 Je aan te melden als hoofdpersoon. 

 Zelf je verhaal te schrijven en in te dienen. 

 Je aan te melden voor de VerhalenWorkshop. 

 Als organisaties een VerhalenWorkshop te hosten. 

Trots 

We zijn enorm trots. Trots op wat wij neerzetten als team, samen met onze partners. 

 

Trots op het uitdragen van wat wij allen nastreven: een inclusieve samenleving, waaraan 

iedereen mee kan doen door zijn of haar talent(en) in te zetten. Ook het hoiTeam is – 

uiteraard - een afspiegeling van de samenleving. Het gaat er volgens ons namelijk 

om of iemand professional is en zich vol overgave inzet. Niet om de eventuele ziekten en 

gebreken die iemand heeft. We werken daarom allemaal naar vermogen, vanuit passie en 

met plezier. Samen. 

 

Onze hoofdpersonen zijn trots. Op hun eigen verhaal, maar ook op het geheel. Dat ze 

deel uit mogen maken van hoiUtrecht.nl. Dat ze anderen laten zien wat ze kunnen en ze 

daarmee inspireren. 

Conclus ie  

De inzet is er. De lezers zijn er. De partners zijn er. Het draagvlak en de kracht van 

hoiUtrecht zijn aangetoond. De groei - ingezet in 2015 - blijft aanhouden en ons bereik 

blijft toenemen. In 2017 hebben wij samen met onze partners en relaties vrijwel al onze 

doelen bereikt. 
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1 | Even recapituleren 

hoiUtrecht is een bundel gevuld met verhalen 

van Utrechters die leven met een beperking, 

ziekte of stoornis. Ook laten we graag 

mantelzorgers aan het woord. 

 

Mensen met jarenlange ervaring en kennis over 

hun beperkingen en uitdagingen. Mensen met 

talent en inspirerende verhalen, mensen zoals jij 

en ik. 

 

hoiUtrecht is dé plek waar... 

 je de mens achter het verhaal ontmoet. 

 je met plezier je verhaal deelt. 

 je leest over uitdagingen en oplossingen. 

 je voorkomt dat jij (wederom) het wiel uitvindt. 

 je nuttige contacten opdoet. 

 je inspirerende verhalen leest. 

 je begrip krijgt voor mensen om je heen. 

Missie 

hoiUtrecht heeft als doel Utrechters te verbinden, te inspireren en hen bewust te maken 

van zichzelf en hun omgeving. 

 

hoiUtrecht stimuleert mensen elkaar te helpen en van elkaar te leren; zo laagdrempelig en 

dichtbij mogelijk. 

Kracht 

hoiUtrecht is geïnspireerd op The Mighty uit de Verenigde Staten. Een website met 

positieve, inspirerende verhalen. Net als de makers van The Mighty, geloven wij in de 

kracht van het verhaal1. Positieve, inspirerende verhalen genereren immers interactie, 

gemeenschapszin, participatie en verbinding2. 

 

                                                 
1 Bron: The Mighty, 2015 “We believe in the power of stories, the strength of communities and the beauty of 

the human spirit.” 

2 Bronnen: The Mighty, 2014 “When you identify with a story – when it makes an impact — you’re far more 

likely to share it with others.” 

The Guardian, 2018 “A strange thing happens when you write about something going right. People take 

notice. They read to the end. They share it with their friends. They write to thank you.” 

http://www.themighty.com/
http://www.themighty.com/
http://www.themighty.com/
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/12/but-first-here-is-the-good-news-
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Wij geloven in de kracht van een immer toegankelijk medium: de website hoiutrecht.nl en 

aanverwante sociale media, waar interactie en verbinding tot stand komen. 

 

Wij geloven in de kracht van de maatschappij, de stad, de wijk, de buurt. Participatie en 

verbinding komen eerder tot stand als het dichtbij is. 

 

En wij geloven in de kracht van partners. Partners die ons enthousiasme voor en het 

belang van hoiUtrecht delen. 

De kracht van het  verhaal  

De kern van hoiUtrecht is dat mensen hun verhaal delen. Dat hoofdpersonen vertellen 

over de uitdagingen waar ze door hun beperking, ziekte of stoornis tegenaan lopen. 

 

hoiUtrecht wil deze mensen, hun kennis en ervaring in een positief daglicht stellen. Onze 

ervaring is dat zij zichzelf niet zielig vinden, niet anders zijn dan anderen. Dat ze dolgraag 

willen participeren – en dat ook doen – in onze samenleving. 

 

Het verhaal is het middel. Het doel is dat iedereen die verhalen leest, inziet dat wij samen 

één inclusieve samenleving vormen, dat iedereen talent heeft en dat wij allemaal van 

elkaar kunnen leren. 

De kracht van toegankel i jkheid, laagdrempel ighe id en ‘onl ine presence’  

Online media zoals een website en sociale media zijn te allen tijde toegankelijk. Een 

bezoek is bovendien laagdrempelig: je klikt door via sociale media en je leest het verhaal 

op je mobiel of tablet. 

 

En dat geldt niet alleen voor bezoek, ook voor interactie: je kan reageren en delen 

wanneer je maar wilt. Het is niet aan tijd gebonden. Het verhoogt bezoekersaantallen, het 

verhoogt interactie en het verhoogt verbinding. 

 

Door online aanwezig te zijn, bereiken wij veel mensen. Veel meer dan wanneer 

hoiUtrecht (alleen) offline aanwezig is. Het fysieke bereik is per definitie beperkt. Met 

name voor onze hoofdpersonen en deelgenoten, die leven met een beperking of lijden 

aan een ziekte. 

 

Onze focus ligt op bereik en draagvlak. Op inspireren en verbinden. Bezoekers kiezen 

zelf of ze blijven lezen, motivatie putten uit een verhaal, inspiratie willen delen, willen 

participeren in discussie of op zoek zijn naar persoonlijk contact. In de 21e eeuw begint 

dat online. 
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De kracht van een betrokken buurt  

Om nabije en laagdrempelige verbinding in staat te stellen, hebben wij er voor gekozen 

om navigeren op wijkniveau een prominente plek te geven: naast elk verhaal staat het 

‘wijkmenu’. Daarbij vermelden wij altijd waar iemand woont en delen contactgegevens. 

Beter een goede buur dan een verre vriend 

Er zijn genoeg belangen- en patiëntgroepen met online en offline activiteiten, die in meer 

of mindere mate verbinding tot stand brengen. Echter, hoiUtrecht is de enige plek die 

géén onderscheid maakt op basis van achtergrond en ervaringen van een ieder. 

 

Dat wij een breed publiek aanspreken blijkt uit onze volgers. We worden namelijk niet 

alleen door belangenverenigingen, lotgenoten, mantelzorgers en zorg- en 

welzijnsorganisaties gevolgd, maar juist ook door bedrijven, evenementen, overheden en 

talloze stads- en landgenoten. hoiUtrecht betrekt allerlei Utrechters en verbindt. 

Laagdrempelig en vooral in de buurt. 

De kracht van partners  

hoiUtrecht staat niet op zichzelf. Sterker nog: wij streven verbinding na. Niet alleen van 

hoofdpersonen, hun naasten en onze volgers en lezers, maar ook van en met partners. 

Wij kunnen en willen hoiUtrecht niet op eigen kracht laten draaien, maar op 

samenwerking, op partnerschappen. 

 

Partners die onze belangen delen en graag helpen met de bemiddeling en verspreiding 

van hoiUtrecht. Partners die met ons activiteiten organiseren ter bevordering van 

draagvlak, bereik en verbinding. En partners die hoiUtrecht financieel steunen. 
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2 | hoiUtrecht maken we samen 

Het hoiTeam inclusief vrijwilligers, verspreiders en partners neemt toe. Niet alleen in 

aantallen, maar ook in diversiteit. Daarnaast worden wij bijgestaan door andere media die 

aandacht aan hoiUtrecht danwel onze hoofdpersonen schenken. 

hoiTeam 

Begin 2017 bestond het hoiTeam uit Barbara Hertogs, Carina van Roekel, Juultje Holla, 

Saskia Derks, Elzemarie Karsdorp, Judith Schouten, Wikke Kuller, Carmen Popescu, 

Waldo Aikema en Josje Melis. 

 

Daarnaast delen Karin Visser (gemeente 

Utrecht & SOLGU) en Bram van Beek (U 

Onbeperkt) geregeld hun kennis met 

betrekking tot fondsen werven. Marco 

Redeman en Dik Pol (beide 

Zorgverslimming) helpen mee met 

fondsen werven, partnering en verzorgen 

de boekhouding. 

 

Elzemarie en Waldo hebben in 2017 het 

team verlaten, zij richten zich op andere 

werkzaamheden. Judith heeft helaas 

door ziekte moeten terugtreden. 

 

Petra van Straaten heeft het hoiTeam 

versterkt met haar organisatie- en 

schrijftalent. Ook schrijfster Trea 

Scholten heeft zich bij het schrijversgilde 

gevoegd. Marieke van Andel maakte deel 

uit van het mediateam van 

VerhalenPartner Buurtcamping en is nu als schrijfster bij het hoiTeam betrokken. Angela 

Jütte deelde haar verhaal al in 2016, ze werkt bij VerhalenPartner LFB en doet een studie 

fotografie. Nadat ze - samen met Marieke en het mediateam aan het fotoverhaal van de 

Buurtcamping heeft meegewerkt - is ze als fotograaf bij het hoiTeam aangesloten.  

 

Agnieszka Czajkowska deelde haar verhaal media 2017 en is sindsdien onze grafisch 

ontwerper. Daarnaast gaat ze in 2018 het hoiUtrecht Instagramprofiel beheren. En onze 

allereerste hoofdpersoon Karen de Nooijer meldde zich als communitymanager voor de 

overige sociale media kanalen. 

Agnieszka beschikt slechts over 5% zicht. 

Desondanks – of dankzij – haar beperking is 

ze grafisch ontwerper. En een zeer begaafd 

tekenaar. Nadat haar verhaal is gepubliceerd, 

meldde zij zich: 

Let's make the story go viral. Seriously 
though, I really like your approach 
because you focus on the strengths of 
people and not their weaknesses. 
Does hoiUtrecht have Instagram? 
Because I might be able to help! 
Dat was niet tegen dovenmans oren gezegd. 

En hadden we na 2 jaar zoeken ineens een 

grafisch ontwerper. Die ook nog eens ons 

(toekomstige) Instagram-account zal gaan 

beheren. 
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Partners 

Eén van de doelen van hoiUtrecht is bewustwording. Om elke burger zich bewust te laten 

worden van de mensen om zich heen. Om een samenleving te creëren waarin iedereen 

mee kan doen. Alleen in Utrecht zijn er tal van initiatieven en organisaties die dit doel 

delen. Ook al doen ze dat op andere, complementerende wijze. In deze organisaties 

vinden wij partners. 

VerhalenPartners 

Organisaties die ons helpen hoofdpersonen te vinden, verhalen te verspreiden en 

waarmee we samen activiteiten organiseren. 

Samenwerking met Net f f  Anders Lunch & Events  

Door samenwerking met Net ff Anders zijn de eerste videoverhalen op hoiUtrecht 

verschenen. Daarnaast hebben zij de catering verzorgt op onze Partnermiddag, die 

plaatsvond in de koepel van Bedrijvencentrum Hooghiemstra. ‘Traditiegetrouw’ heeft 

hoiUtrecht het kerstdiner voor eenzame en minderbedeelden gesponsord. 

Samenwerking met DELA goededoelenfonds en het LFB  

Voor de verkiezingen van de Gouden Venus de Milo waren maar liefst 3 van onze 

hoofdpersonen genomineerd in 2017. hoiUtrecht heeft een bijdrage geleverd door 

aandacht te vestigen op deze genomineerden en op te roepen om te stemmen. Samen 

met genomineerden van het LFB zijn we naar de uitreiking geweest en hebben we ‘live’ 

verslag gedaan via Twitter. Nadien hebben we de mogelijkheden voor project pitches 

gepromoot. 

Samenwerking met De Buurtcamping en het  LFB  

Samen met de Buurtcamping de verhalen van Jan ‘Meer een doener dan een prater’ en 

Ramona “Koffie met een lach en verbinding’ gemaakt. Daarnaast zat de organisatie 

verlegen om een mediateam voor de buurtcampings; verhalenverzamelaars om precies te 

zijn. Een samenwerking lag voor de hand. 

 

Gezamenlijk hebben we het mediateam opgeleid tijdens de VerhalenWorkshop. Met als 

direct gevolg dat mediateamlid Marieke van Andel zich als schrijfster bij hoiUtrecht heeft 

gevoegd. Samen met fotograaf Angela Jütte van het LFB is het fotoverhaal van de drie 

buurtcampings tot stand gekomen. En is ook zij nu lid van het hoiTeam. 

Samenwerking met het  SOLGU, gemeente Utrecht , U Onbeperkt en Wijk&co  

Met het SOLGU zijn kennis en ervaring gedeeld over het maken van videoverhalen. 

Videoverhalen zijn erg bewerkelijk en voor beide partijen levert een nadere samenwerking 

veel op. Wellicht dat in de toekomst de handen ineen geslagen worden. 

 

U Onbeperkt en het SOLGU hebben samen het congres Schat aan Ervaring 
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georganiseerd. Het SOLGU en de gemeente Utrecht hebben het Stadsgesprek 

Toegankelijkheid georganiseerd. hoiUtrecht heeft een bijdrage geleverd door 

uitnodigingen en verslagen van deze (en andere evenementen voor en door 

ervaringsdeskundigen) te verspreiden via onze sociale media kanalen. 

 

Wellicht hét voorbeeld van samenwerkende organisaties in de gemeente Utrecht: het 

project Kids4All van U Onbeperkt. Maar liefst 11 organisaties werkten samen in dit 

toegankelijkheidsproject. Gefinancierd door het NSGK waren vier projectlocaties (Nijntje 

Museum, Speeltuin Gagelsteede, Zwembad den Hommel en Kinderwerkplaats De 

Vrijstaat) betrokken. 

 

Met behulp van het SOLGU, Wijk&co, Poppenmaker Jochen Lange en Brett Jak van Voor 

Bewegen zijn verschillende workshops voor kinderen mét en zonder beperking 

georganiseerd. Met als resultaat een adviesrapport voor deze en andere locaties om de 

toegankelijkheid te verbeteren. 

 

Naast hulp bij het werven van gezinnen met kinderen met en zonder een beperking, heeft 

hoiUtrecht het adviesrapport in de vorm van een fotoverhaal gepubliceerd. 

Eenmalige samenwerkingen/partnerschappen  

We hebben diverse organisaties benaderd en om hulp gevraagd hoofdpersonen te vinden. 

Allen hebben enthousiast gereageerd en één of meer hoofdpersonen aangedragen: 

 Astare 

 Axion Continu 

 Stichting lezen en schrijven 

 Happy Kids School 

 Shiva 

Nadien hebben de organisaties de tot stand gekomen verhalen actief verspreid via hun 

eigen kanalen. Een aantal van deze organisaties komt wat ons betreft in aanmerking voor 

een VerhalenPartnerschap in 2018. 

Financiële partners 

Andere partners steunen ons financieel of medewerkers zetten zich kosteloos in voor 

hoiUtrecht. Zo heeft Bedrijvencentrum Utrecht de koepel van het pand Hooghiemstra 

gratis ter beschikking gesteld voor onze Partnermiddag. 

 

Eind 2017 stond de teller op 9 officiële partners: 
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In de media 

Niet alleen onze verhalen en nieuwsberichten worden gedeeld. hoiUtrecht en/of 

hoofdpersonen worden al sinds zomer 2015 benaderd door andere media. Een overzicht 

van hoiUtrecht en hoofdpersonen in andere media gedurende 2017: 

Radio 

Elke donderdag mogen medewerkers van VerhalenPartner U Onbeperkt iets vertellen 

tijdens het radioprogramma Lunchpakket op BingoFM. Andrea Naphegyi heeft op 23 

maart 2017 hoiUtrecht geïntroduceerd bij de luisteraars. Later in het jaar – toen haar 

verhaal ‘De Diagnoseverzamelaar’ op hoiUtrecht is verschenen – heeft ze ook dat nog 

eens onder de aandacht gebracht. BingoFm heeft zo’n 50.000 luisteraars per week. 

Schri jvende media (papier  & onl ine)  

hoiUtrecht verscheen op diverse manieren in diverse on- en offline media: 

 In het magazine Zeldzaam is het verhaal ‘Buitenspelen’ van Carla en haar zeldzaam 

zieke dochter Marit hergepubliceerd. 

 Op Psychosenet is Jerry Allon’s verhaal ‘Bosbrand’ hergepubliceerd en een aantal 

keer gedeeld op hun Facebookpagina. 

 Andrea Naphegyi’s verhaal ‘De Diagnoseverzamelaar’ is op Supportbeurs.nl 

verschenen. 

 

Figuur  1  Verha len-  en f inanc ië le par tners  van ho iUt recht  
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3 | Wat hebben we bereikt? 

Wat en wie hebben we bereikt in 2017? In de volgende twee paragrafen lichten we de 

resultaten toe. In het volgende hoofdstuk komt ook de interne groei aan bod. 

Kwalitatieve succesfactoren en resultaten 

hoiUtrecht draait om de hoofdpersonen. Utrechters die de kans krijgen en nemen om dit 

podium te benutten. Die laten zien hoe zij - ondanks of dankzij - hun beperking, ziekte of 

stoornis gewoon mee kunnen doen in de samenleving. 

Tevredenheid en zelfvertrouwen 

Het is belangrijk dat zij zich – achteraf – verrijkt voelen en dat ze blij zijn met de 

uitwerking van hun verhaal. Dat hun tips, suggesties of hulpvragen Utrecht hebben 

bereikt. 

 

De samenwerking is essentieel en wij streven continu naar verbetering. Daarom vragen 

wij achteraf altijd om feedback om het proces van totstandkoming te kunnen (blijven) 

verbeteren en beter aan verwachtingen te voldoen. 

 

Zonder uitzondering zijn alle hoofdpersonen tevreden, blij en zelfs trots op het resultaat. 

Ze vinden het een eer om gevraagd te worden en helpen graag mee. 

 

Daarnaast geven ze ons terug dat ze zich allemaal gesterkt voelen. Dat ze gekend zijn, 

omdat ze mee kunnen en mogen doen op hoiUtrecht, maar juist ook in de samenleving. 

Dat ze ‘heel’ zijn. Bijdragen aan hoiUtrecht is een verrijking en het geeft ze stuk voor stuk 

zelfvertrouwen. 

Kennismaking en verbinding  

In het verlengde van onze doelstelling, stellen we Utrechters in staat hun naasten te 

leren kennen, door contact op te nemen of zich (online) te verbinden aan hoofdpersonen.  

 

We kunnen zien dat hoofpersonen - die om uiteenlopende redenen op hoiUtrecht staan - 

elkaar op sociale media weten te vinden. Ze volgen elkaar, hebben onderling contact en 

steunen elkaar. Dit geldt ook voor andere volgers en medewerkers van 

partnerorganisaties. Dit onderbouwt de meerwaarde van hoiUtrecht. 

Reacties 

Op onze eigen kanalen, pagina’s van partners en profielen van hoofdpersonen zijn de 

reacties zonder uitzondering positief. 

 

Van een aantal hoofdpersonen hebben wij terugkoppeling gehad en zij geven aan zowel 



 
 

 

14 

mondeling als online louter positieve reacties van vrienden, familie, kennissen, van 

hoofdpersonen onderling en (zelfs) van onbekenden te krijgen. Zoals één van de reacties 

op het verhaal ‘De Diagnoseverzamelaar’: 

 

Deze gedachte gaf me enorme kracht. Want dat is precies hoe ik ben, ik vind het 
moeilijk om hulp te vragen. Het is geweldig dat je je verhaal kan opschrijven en om 
hulp durft te vragen. Te erkennen dat je het zelf niet kan en afhankelijk bent. 
- oud-collega van hoofdpersoon Andrea 

 

De online reactie op Oma Adri’s verhaal: 

Wat een mooi en ontroerend verhaal  
- Els 

 

De online reactie op Sumintra’s verhaal: 

Wat goed, dit is Sumintra, helemaal. Zij is één van mijn allerliefste, -flinkste en -
trouwste vriendinnen. Goud verdient ze. 
- Lette 

 

Wat er in de realiteit van komt kunnen we niet precies volgen, maar steeds vaker koppelt 

een hoofdpersoon of organisatie naar ons terug. Zo deelde AH Terwijde het verhaal van 

hun medewerker Jan. Hij werd direct online en ook in de winkel herkend door talloze 

klanten. 

Kwantitatieve succesfactoren en resultaten 

Het voordeel van een 24/7 online medium is dat veel gegevens meetbaar zijn. In deze 

paragraaf komen meetbare factoren over de verhalen, bezoekers, volgers en ons bereik 

aan bod. Het betreft kengetallen over onze website, sociale media en herpublicaties door 

andere media. 

 

Bronnen zijn de analysepagina’s van Google3, Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube en 

Mailpoet. Waar van toepassing is een externe bron vermeld. 

 

We hebben de statistieken van 2017 afgezet tegen de cijfers over 2015 en 2016. 

Statistisch gezien was ons eerste jaar een ‘lang’ jaar, omdat de demo website in de zomer 

van 2015 al twee echte verhalen bevatte. Ook waren we sindsdien actief op sociale 

media. Vandaar dat we de statistieken tonen van juli 2015 t/m december 2017. 

  

                                                 
3 Zie Appendix B | Google voor impact van wijzigingen van Google Analytics 
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Aantal en type verhalen 

Sinds zomer 2015 zijn er in totaal 74 verhalen 

verschenen. Waarvan 37 verhalen in 2017. 

 

In 2017 zijn 22 verhalen tot stand gekomen door 

een interview. Hebben we 8 ingediende verhalen 

mogen ontvangen. En zijn er 3 fotoverhalen, 2 

videoverhalen en 2 themaverhalen gemaakt. Zie 

figuur 2. 

Bezoekersaantallen 

hoiUtrecht is een online verhalenbundel. 

Bezoekersaantallen4 van de website zijn dus veruit 

de belangrijkste meeteenheid. Zie figuur 3. 

Door nieuws over én van hoiUtrecht en haar partners te verspreiden, trekken we 

bezoekers naar de website. Na het lezen van een nieuwsbericht klikken ze vaak door naar 

één of meer verhalen. In totaal is hoiUtrecht 53.496 keer bezocht5. Alle verhalen samen 

zijn op hoiUtrecht 29.412 keer gelezen. 

 

Met herpublicaties bereiken we lezers van diverse media, zoals magazines en online 

communities. Als we daar (schattingen van de) herpublicaties bij optellen zijn de verhalen 

53.903 keer gelezen. De website en on- en offline media bij elkaar opgeteld is 

hoiUtrecht goed voor 77.987 ‘page views’.  

                                                 
4 Vanwege wijzigingen in Google Analytics (zie Appendix B | Google) kunnen we vanaf 2017 geen unieke, 

maar slechts het aantal bezoekers vermelden. 
5 Bij de bezoekersaantallen zijn de kijkers op Youtube inbegrepen. De video’s worden embedded gepubliceerd 

op hoiUtrecht.nl. Om dubbeltellingen te voorkomen hebben we alleen de kijkers op Youtube zelf meegeteld. 

Figuur  2  Aantal  en type verhalen  

Figuur  3  Bezoekersaanta l len  
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Verbl ijfsduur 

De gemiddelde verblijfsduur op een pagina is 

nagenoeg hetzelfde gebleven: van 1m37 gemiddeld. 

We gaan er dus van uit dat zowel de verhalen, de 

nieuwsberichten en de overige pagina’s goed gelezen 

worden. 

Nieuwe en terugkerende lezers 6 

Inmiddels hebben we een schare trouwe lezers 

verzameld en neemt ons bereik dagelijks toe. Het 

aantal vaste lezers is van 1.500 gestegen naar 2.400 

in 2017. Zie figuur 4. 

 

Ook bereiken we nog steeds nieuwe lezers. In 2017 

hebben we maar liefst 8.400 nieuwe bezoekers op hoiUtrecht mogen verwelkomen. 

Met welk apparaat bezoeken lezers 
hoiUtrecht.nl? 

Verhalen en nieuws worden via sociale media 

verspreid. De nieuwsbrief per email. Voor zowel 

sociale media als email zijn apps voor mobiele 

telefoons en tablets. 

 

Het gros van de bezoeken wordt m.b.v. mobiele 

telefoons gedaan. Gezien de verblijfsduur, staan de 

pagina’s lang genoeg open om verhalen mobiel te 

lezen. Zie figuur 5. 

 

Bij de ontwikkeling van hoiUtrecht.nl was al rekening gehouden met een deugdelijk 

mobiele versie van de website. Google hecht waarde aan een mobiele versie. Heb je die 

niet, dan wordt de website onderaan in de zoekresultaten vermeld. 

 

Met de doorontwikkeling in 2017 hebben we hier nog extra aandacht aan besteed. En 

terecht. Niet alleen zien en merken de lezers dat de mobiele versie van een verhaal lekker 

wegleest, het heeft ook de vindbaarheid van hoiUtrecht verhoogd. 

  

                                                 
6 Vanwege wijzigingen in Google Analytics valt het gerapporteerde aantal nieuwe bezoekers hoger uit dan in 

werkelijkheid het geval is. Zie Appendix B | Google voor extra informatie. 

Figuur  4  Nieuwe en terugkerende 
lezers  

Figuur  5  Apparaten  



Jaa rve r s l ag  2017  
 

 

17 

Verwijzingen en v indbaarheid 

55% van de bezoekers komt op hoiUtrecht terecht 

via sociale media. 22% surft direct naar de website. 

13% van de bezoekers vindt hoiUtrecht.nl a.g.v. een 

zoekopdracht. Vindbaarheid, oftewel hoog in 

resultaten verschijnen, is belangrijk. Zie figuur 6. 

Online community 

Al sinds de zomer van 2015 is hoiUtrecht actief op 

sociale media. Sindsdien heeft hoiUtrecht het aantal 

kanalen uitgebreid en hebben wij inmiddels actieve 

profielen op: 

 Facebook 

 Twitter 

 Linkedin en 

 Youtube 

Aanvullend verspreiden we nieuws van hoiUtrecht én 

haar partners & relaties via onze nieuwsbrief. 

 

Zodoende bestond de online community eind 2017 

uit 1.434 volgers. Zie figuur 7. 

Bereik 

Om betrokkenheid (‘engagement rate’) van de 

community te bepalen, moeten we eerst weten hoeveel mensen we bereiken. Zie figuur 

8. 

 

In 2015 bereikten we een wekelijks ruime 1.250 mensen per week. In 2016 nam het 

wekelijkse bereik van onze tweets en posts een 

ware vlucht: we bereikten gemiddeld bijna 

5.200 mensen per week. 

 

In 2017 begonnen we sterk, maar het liep terug 

in het voorjaar en zomer van 2017. Uiteindelijk 

heeft het bereik zich gestabiliseerd op 

gemiddeld bijna 4.400 mensen per week. 

 

We wijten dit aan het weer. Nederlanders 

trekken er massaal op uit en mobiele telefoons 

Figuur  8  Wekel i jks  bereik  

Figuur  7  Aantal  vo lgers  t /m 2017  

Figuur  6  Verw ijz ingen  
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worden genegeerd. Vooral het voorjaar in 2017 was 

zonniger dan normaal. 

Engagement rate 

Betrokkenheid, interactie of effectiviteit van sociale 

media wordt uitgedrukt in ‘engagement rate’. 

Oftewel: hoeveel mensen handelen (vinden leuk, 

delen of reageren) nadat ze een tweet, post of 

nieuwsbrief hebben gezien? 

 

Zoals uit figuur 4 al bleek, heeft hoiUtrecht een 

schare trouwe fans. En ze zijn enorm betrokken. De 

engagement rates op onze diverse kanalen7 zijn 

weliswaar iets gedaald ten opzichte van 2016, ze 

overstijgen de norm voor non-profit organisaties8 

nog steeds. Zie figuur 9. 

Waar komen onze lezers vandaan? 

Met onze overduidelijke naam, verwachtten wij een 

geografisch bereik in Utrecht en omstreken. Tot 

onze vreugde trekken we echter bezoekers uit heel 

Nederland. 

 

Met inachtneming van (veelal lokale) herpublicaties9, 

komt 47% van de lezers uit Utrecht. 10% uit 

Amsterdam en 2% respectievelijk uit Den Haag en 

Rotterdam. De rest van de bezoekers zijn evenredig 

verspreid over het hele land. Zie figuur 10. 

 

Deels verklaren wij dit landelijke bereik uit het feit 

dat hoofdpersonen hun verhaal online op 

persoonlijke profielen delen. Zo komen de verhalen 

onder ogen van vrienden, kennissen en familie, 

verspreid over heel Nederland. 

 

                                                 
7 De groepen volgers op LinkedIn en Youtube zijn nog te klein om betrouwbare cijfers te tonen en zijn 

daarom buiten beschouwing gelaten. 
8 Bronnen: Clickrate nieuwsbrieven van non-profit organisaties in 2017: constantcontact.com 

Engagement rate Facebook voor non-profit organisaties in 2017: mrss.com 

Engagement rate Twitter voor non-profit organisaties in 2017: rivaliq.com  
9 Zie Appendix A voor meer informatie over herpublicaties. 

Figuur  10 Bere ik  van lezers  

Figuur  9  Engagement rates 
afgezet  tegen de norm  

https://knowledgebase.constantcontact.com/guides/KnowledgeBase/5409-average-industry-rates
http://www.mrss.com/lab/the-2017-social-media-directors-guide-to-benchmarks/
https://www.rivaliq.com/blog/2017-social-media-industry-benchmark-report/
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Daarnaast verspreiden volgers, vrijwilligers en medewerkers van hoiUtrecht en 

VerhalenPartners de verhalen en het nieuws via hun digitale kanalen. 

 

Al met al reiken de website, sociale media en herpublicaties verder dan we met meetbare 

kengetallen kunnen verklaren. 

hoiUtrecht is voor iedereen 

Volgers en lezers zijn niet alleen verspreid over het hele land, maar hebben ook zeer 

uiteenlopende achtergronden. Vooral m.b.v. Twitter is goed te zien dat hoiUtrecht 

daadwerkelijk door iedereen gevolgd en gelezen wordt. 

 

Bij hoiUtrecht denken wij liever niet in hokjes, maar om toch aan te stippen dat 

hoiUtrecht - daadwerkelijk en zoals bedoeld - voor iedereen is, een doorsnede van onze 

volgers aldaar: 

 Lot- en deelgenoten 

 Professionals 

o Op het gebied van zorg en welzijn 

o Maar ook op andere sociale of commerciële gebieden 

 Organisaties en initiatieven 

o Op het gebied van zorg en welzijn 

o Maar ook op andere sociale gebieden 

o Die op soortgelijke manier aan bewustwording werken 

 Sociaal ondernemers 

 Politici, ambtenaren en beleidsmakers 

 Commerciële bedrijven 

 Media 

 Fondsen 

 Activiteiten en events 

 Maar bovenal zijn het ‘gewoon’ Utrechters en Nederlanders 

Conclusie: succes en draagvlak aangetoond  

hoiUtrecht is en blijft groeien, als medium en als community, samen met partners. 

Logischerwijs neemt het aantal teamleden, vrijwilligers en ambassadeurs continu toe. 

hoiUtrecht heeft samen met haar partners een enorm draagvlak verworven en blijft dat 

doen bij tal van nieuwe volgers, lezers, bezoekers en deelnemers. 
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4 | Leermomenten 

hoiUtrecht is een succesverhaal. De online bundel is gevuld met positieve verhalen van 

inspirerende inwoners van Utrecht. Dat wil echter niet zeggen dat alles vanzelf gaat. 

Ondanks dat het hoiTeam een mix is van vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en 

professionals, hebben ook wij tegenslagen gekend. De kunst is om hiervan te leren en om 

te zetten in positieve ontwikkelingen. Een aantal leermomenten willen wij graag 

benoemen. En aangeven hoe we het tij gekeerd hebben ofwel zullen keren. 

Momentum publicaties 

Zowel in (2015 en) 2016 als 2017 hebben we 37 verhalen gepubliceerd. 37 lijkt het 

magische aantal verhalen. Qua haalbaarheid, qua kwaliteit en qua bereik. Met meer 

verhalen overspoelen we lezers. Het totaal aanbod zal waarschijnlijk ook niet meer 

gelezen worden. Het zou dus meer kosten en per verhaal minder te weeg brengen. 

Na twee volledige productiejaren, kunnen we niet alleen het aantal, maar ook het 

momentum evalueren: 

Zomer 2016 

In 2016 hebben we gedurende zomer amper verhalen gepubliceerd. Wij kwamen na de 

vakantie langzaam op gang en waren daardoor aansluiting met onze community enigszins 

kwijtgeraakt. Toen de verhalen in oktober weer wekelijks verschenen, duurde het dus 

even voordat ze weer goed gelezen werden. 

Zomer 2017 

In 2017 hebben we er voor gekozen om daarom gedurende zomer door te blijven 

publiceren. Niet elke week, maar wel regelmatig. Dat werkt iets beter over het hele jaar 

genomen. Maar wel hebben we daarbij een kanttekening: als het echt prachtig mooi weer 

is, dan is het geen goede dag voor een verhaal. Zie figuur 11.10 

                                                 
10 Bronnen:  https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2016/ en https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2017/ 

Figuur  11 Ver loop bezoekersaanta l len  2016 & 2017  

https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2016/
https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2017/
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Actualiteiten 

Eind 2017 zijn we vaker ingegaan op actualiteiten en hebben we gericht naar 

hoofdpersonen gezocht. Door hulp te vragen aan bijvoorbeeld belangenverenigingen en 

platforms voor lotgenoten. De verhalen publiceren we niet steevast op vrijdag, maar op 

de ‘dag van’. 

Een voorbeeld: op Allerzielen, donderdag 2 november 2017, verscheen het verhaal van 

pastoor Martin Los, die sprak over het verlies van zijn dochter. Door in te gaan op de 

actualiteiten, constateren we een hoger bereik en hogere bezoekersaantallen. 

Inzichten 

Door deze wijze lessen op te tellen, gaan we kritischer kijken naar de dag van publicatie. 

En gedurende zomerperiode van 2018 letten we daarbij niet alleen op actualiteiten, maar 

ook het weer. 

Teamleden 

Gebleken is dat het niet voor iedereen is weggelegd om verhalen te maken voor 

hoiUtrecht. Ongeacht ervaring en expertise als journalist of schrijver, is het voornamelijk 

van belang dat het gedachtengoed en de doelstellingen gedeeld worden door de 

individuele teamleden. De aard en toon van de verhalen vragen een bepaalde passie. Als 

dat enthousiasme ontbreekt, gaat dat ten koste van de samenwerking. 

 

Sterker nog, het omgekeerde geldt wel! Als je hoiUtrecht een warm hart toedraagt, is je 

talent meer dan welkom. Waar nodig nemen we de tijd en de ruimte om enthousiaste, 

doch ruwe diamanten te begeleiden, hun talent te ontwikkelen en briljant te slijpen. 

Het hoiTeam heeft vastgesteld: passie gaat boven professie. 

Directe aanpassingen 

Ten eerste hebben de resterende teamleden zich meer beschikbaar gesteld. Ten tweede 

hebben de teamleden hun oren en ogen open gehouden. Ten derde hebben we de 

methodiek van het ‘sollicitatieverhaal’11 wederom toegepast. 

Met als gevolg dat we in het najaar van 2017 een aantal gepassioneerde verhalenmakers 

in het hoiTeam hebben mogen verwelkomen. 

Inzichten 

Wij maken daarbij nadrukkelijk géén onderscheid tussen mensen mét of zonder 

beperking, ziekte of stoornis. Iedereen is welkom. Ook zo dragen de teamleden 

gezamenlijk het gedachtengoed van hoiUtrecht uit: goed voorbeeld doet goed volgen. 

Buiten de regio van de gemeente Utrecht kunnen we deze inzichten goed gebruiken om 

                                                 
11 Middels een sollicitatieverhaal toetsen we het talent voor het schrijven van inspirerende verhalen. Met de 

totstandkoming van het verhaal wordt ook de samenwerking onder de loep gelegd. 
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teamleden te werven voor ‘regionale dependances’ van het hoiTeam. Iedereen verdient 

een kans. 

Boekhouding 

Tijdens het opmaken van de balans bleek dat er onduidelijkheid bestond over het 

goedkeuringsproces van de facturen. Ook was niet altijd helder op welke posten 

bepaalde kosten geboekt moesten worden. Het proces verliep nog niet efficiënt en daar 

hebben we direct actie op ondernomen. 

Directe aanpassingen 

Allereerst zijn alle betrokkenen hergeïnstrueerd. Deze instructies worden in elke mail 

m.b.t. uren en facturen herhaald. Zo worden wisselingen in de teambezetting 

opgevangen en weet elk teamlid wat er van ze verwacht wordt. 

Verder is er een gestandaardiseerd urenbriefje opgesteld. 

Tot slot is er een boekhoudsysteem voor de projectboekhouding gecreëerd. Zo worden 

mutaties direct gekoppeld aan de resultaatrekening en is er te alle tijden overzicht van de 

inkomsten en uitgaven. 

Inzichten 

Hierdoor zijn we tot het inzicht gekomen dat vergoedingen naar rato van inzet in veel 

gevallen onduidelijk, omslachtig en ook niet altijd eerlijk zijn. Dit houdt in dat we voor 

Verhalen maken & communicatie vanaf 2018 afzien van variabele vergoedingen en 

overgaan tot (alleen nog) vaste vergoedingen. Daarnaast worden een aantal ‘jaarposten’ 

vanaf 2018 ook per kwartaal en middels vaste vergoedingen uitgekeerd. 

 

In overleg met de Zorgcoöperatie hebben we gezamenlijk vastgesteld dat hoiUtrecht 

door haar succes de Zorgcoöperatie ontgroeid is en dat hoiUtrecht zelfstandig doorgaat. 

De boekhouding loopt dan over minder schijven en goedkeuring en verantwoording is 

overzichtelijker. 

Doorontwikkeling website 

De doorontwikkeling heeft in de maand juli 2017 plaatsgevonden. Grootste 

aanpassingen waren: 

 Een nieuw, toekomstbestendig WordPress thema. Hiermee is de bezoekerservaring 

versimpelt en werkt hoiUtrecht.nl fijner op mobiele apparaten. 

 Uitgebreidere weergave van de verhalen op de homepage, waardoor ze meer 

gelezen worden. 

 Aanvullingen op de homepage m.b.t. ingediende verhalen, zoals de handleiding ‘zelf 

schrijven’ en uitleg over en aanmelden voor de VerhalenWorkshop. 

 Het nieuwsoverzicht en de nieuwsbrief prominenter in beeld dan voorheen. 
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 Zowel bij nieuws als de verhalen is de sectie gerelateerde verhalen verbeterd en 

hier wordt nu meer gebruik van gemaakt. 

 Vindbaarheid van de website vergroot met SEO. Dit heeft als gevolg dat online 

herpublicaties12 hoiUtrecht (én de partner-website) niet langer schade berokkent.  

 

Voor een aantal ontwikkelpunten zijn nog geen deugdelijke oplossingen beschikbaar13. 

Omwille van continuïteit en beschikbaarheid van de verhalenbundel hebben we deze 

punten doorgeschoven naar 2018. 

Inzichten 

Grote doorontwikkelingen vereisen een gedegen planning en - gezien de geringe uren - 

een compacte aanpak. Kleine aanpassingen beheren voortaan eens per maand. 

 

Het internet en sociale media zijn onderhevig aan rappe technologische ontwikkelingen. 

Daarnaast staan ze onder streng toezicht van wetgevers. Van belang is dat: 

 De toegankelijkheid van hoiUtrecht optimaal is. 

 Voldaan wordt aan eisen van wetgevers14. 

 We kritisch zijn op de haalbaarheid van onze wensen. 

 

Indien WordPress en/of hostingpartijen nog geen oplossingen voorzien, zullen we ze 

monitoren. Zodra ze beschikbaar zijn wordt bepaald of ze in de maandelijkse 

doorontwikkeling danwel in de zomerperiode (verhalen-laagseizoen) ingepland worden. 

Vooruitblik 2018 & 2019: Verzelfstandigen & Verspreiden  

Wat leren we van interne- en externe ontwikkelingen? Welke kansen zijn er voor 

hoiUtrecht en hoe en wanneer kunnen we die grijpen? We vatten dit samen in 

‘verzelfstandigen en verspreiden’. Deze twee zaken hangen nauw samen en in de 

gekozen aanpak versterken de losse onderdelen elkaar. Lees maar: 

Verzelfstandigen 

Verzelfstandiging zien we op verschillende manieren: zelfstandig geschreven verhalen en 

een zelfstandig hoiUtrecht. 

                                                 
12 Ofwel: duplicate content. Meer info op Wikipedia. 
13 De website is m.b.v. WordPress opgebouwd, een open source tool. Plugins voor aanvullende 

functionaliteit worden in rap tempo en in grote getalen geproduceerd en zijn veelal gratis in gebruik te 

nemen. Soms is er echter nog geen plugin die aan onze wensen voldoet. Handmatige oplossingen of zelf 

programmeren zijn te omslachtig en onbeheer(s)baar. Tijd lost dit conundrum vanzelf op. We houden de 

wenselijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zodat we ze in 2018 toe kunnen passen. 
14 Zo treedt in 2018 de wet AVG in. Dit heeft implicaties voor bijna elke website. Zie Appendix C | Wet AVG. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Duplicate_content
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Ingediende verhalen 

De totstandkoming van verhalen zal – met onze partners - steeds meer richting de 

hoofdpersonen verschuiven. 

Al sinds de start van hoiUtrecht dromen de makers van een bundel verhalen die ‘zichzelf’ 

vult. Dat Utrechters zich aangesproken voelen en hun ervaringen delen. Op een 

inspirerende manier, met een positieve toon en tips voor anderen. 

 

We merken echter dat niet iedereen het geduld heeft of in staat is om de woorden te 

vinden. Om ze daarmee te helpen hebben we twee mogelijkheden gecreëerd, waar we 

meer de focus op zullen leggen: 

 Handleiding zelf je verhaal schrijven, die via de homepage toegankelijk is. De 

handleiding is al een paar keer gebruikt en we zullen deze optie meer promoten. 

 Workshop verhalen schrijven, waarin we de deelnemers letterlijk aan de hand 

meenemen om hun verhaal op papier te zetten. De workshop is in verschillende 

vormen beschikbaar. Zonder af te wijken van het format is deze eenvoudig aan te 

passen aan de doelgroep. We hebben interesse van circa 10 (lokale en landelijke) 

partijen voor één of meer workshops. 

Financië le en jur id ische ze lfstandigheid  

Nu de financiële samenwerking met de Zorgcoöperatie is beëindigd, zijn we zelf 

verantwoordelijk voor de boekhouding, fondsenwerven en een algehele gezonde (en 

heldere) financiële situatie. 

 

Naast de eigen boekhouding voeren, richten we in 2018 Stichting hoi op. Daarnaast gaan 

we met alle teamleden opdrachtovereenkomsten aan. Waarin de werkzaamheden, inzet 

en mogelijke vergoedingen beschreven staan. 

Verspreiden 

Er staan vandaag – begin april - 84 verhalen op hoiutrecht.nl. Een enorme basis met 

inspirerende verhalen, wijze lessen en tips voor iedereen. Het is zonde om deze bronnen 

onbenut te laten. Ze kunnen nog veel meer gelezen worden. 

Herpubl icat ies  

In 2016 schatten we in dat er mogelijk betaald zou worden voor onze content. De 

interesse was en is er, maar printmedia verkeert in zwaar weer. Herpublicaties bleken 

geen bron van alternatieve inkomsten. 

 

In 2017 hebben we hier dus minder aandacht aan geschonken, maar het bereik is wel 

enorm. Op deze manier bereiken we een groter en meer divers publiek. Herpublicaties 

zijn dus zeer waardevol. In 2018 gaan we dit actief stimuleren. 
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Promot ie  

Zoals met de herpublicaties, zorgt offline aanwezigheid voor naamsbekendheid. De 

website wordt dan vaker bezocht en de bestaande verhalen meer gelezen. Met fysieke 

aanwezigheid op relevante evenementen, bemand met informatiemateriaal, levert niet 

alleen naamsbekendheid op. Het zijn ook ideale momenten om inspirerende Utrechters te 

ontmoeten en ze uit te nodigen de website te bezoeken, zich aan te melden of te vragen 

hun verhaal in te dienen. 

Partner ing 

Naast VerhalenPartners gaan we steeds vaker een eenmalige samenwerking aan. Het 

principe is hetzelfde: de partner zoekt een geschikte hoofdpersoon. Wij publiceren het 

verhaal en de partner helpt mee met de verspreiding. 

 

Dat bevalt een aantal organisaties zo goed, dat ze aangeven structureel samen te willen 

werken. Net als herpublicaties bereiken deze verhalen een groter en divers publiek. Dus 

ook hier blijven we aandacht aan besteden. 

Uitbreid ing 

hoiUtrecht voldoet aan, zo blijkt, aan een behoefte die landelijk is en waarin, ook dat 

blijkt, slechts in zeer beperkte mate in voorzien wordt. 

 

Medewerkers van (partner)organisaties vragen zich af of we willen uitbreiden. Waarbij ze 

aangeven dat ze graag meehelpen met het opzetten van een zusterorganisatie van 

hoiUtrecht. Ook landelijke organisaties hebben al interesse getoond. Tot onze verrassing 

inspireren de verhalen inspireren dus mensen en organisaties in heel Nederland. 

 

Met het huidige hoiUtrecht team kunnen we dit niet aan. Bovendien is het succes van 

hoiUtrecht grotendeels aan de lokale aanpak te danken. Elke ‘hoi’ vereist lokale teams, 

aanwezigheid en partners ter plaatse. Wat we wél kunnen – en ook willen – doen, is het 

ontwikkelen van een standaardconcept dat naar andere steden in Nederland uitgerold kan 

worden. We starten hiermee in Woerden.  
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5 | Financieel jaarverslag 

Dit financieel jaarverslag is gebaseerd op de middelen verstrekt voor 2017. Voor een 

aantal werkzaamheden uit 2016 gold dat ze nog niet afgerond waren; we hebben deze 

dit als reserveringen kunnen overhevelen naar 2017. De resultaatrekening voor 2017 is 

opgemaakt en wordt gepresenteerd. We ronden dit jaarverslag af met twee begrotingen: 

die van 2018 en 2019. 

 

Alvorens in te gaan op de uitgaven en begrotingen, tonen we eerst de inzet. De uren die 

gemaakt worden door het hoiTeam, samen met hoofdpersonen, partners en vrijwilligers.  

Inzet 

We hebben in 2017 meer uur besteed aan het maken van hoiUtrecht dan in 2016. In 

figuur 12 is te zien welke inzet vergoed is en hoeveel uren eigen bijdrage (EB) geleverd 

wordt door alle makers van hoiUtrecht. 

 

Verhalen maken we efficiënter en steeds vaker in samenwerking met (eenmalige) 

partners. Om onderlinge samenwerking te stimuleren hebben we voor het eerst de 

Partnermiddag georganiseerd. Het aandeel van de hoofdpersonen is met name gestegen 

doordat fotoverhalen in groepsverband worden gemaakt. En er dus meerdere mensen 

en/of organisaties bij betrokken zijn. Het aandeel van vrijwilligers is gegroeid door de 

toename van verspreiders. 

 

Bij elke aanvraag zijn we uitgegaan van 50-50: vijftig procent vergoede inzet, vijftig 

procent eigen bijdrage. De werkelijkheid is vaak weerbarstiger, slechts 20% van de uren 

konden vergoed worden. Zoals ook in figuur 12 te zien is. 

Figuur  12 Bestede uren 2015 t/m 2017  
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Bijdragen: verloop van de toezeggingen 

Na het presenteren van de demo, hebben we in 2015 vanuit het initiatievenfonds 20.000 

euro ontvangen van de gemeente. Gekenmerkt voor de kosten van de startup en de 

eerste maanden productie in 2016. 

 

Halverwege 2016 heeft DELA 4.985 euro bijgedragen vanuit het goededoelenfonds. 

Eind 2016 hebben we in overleg met en op advies van de gemeente Utrecht hebben we 

een meerjarige aanvraag gedaan. Eind 2016 ontvingen we zodoende een bijdrage van 

10.000 euro, in 2017 hebben we 21.000 euro ontvangen en in 2018 draagt de gemeente 

Utrecht nog eens 9.000 euro bij. 

 

Tussentijds hebben we een aantal bedragen mogen meenemen als reservering naar het 

volgende jaar. Zo nemen we uit 2017 een reservering van 913 euro mee naar 2018. Zie 

Figuur 13.  

 

De bijdragen (groen) en 

uitgaven lopen dus 

enigszins ‘uit de pas’. 

 

De uitgaven zijn 

uitgesplitst over 

productie van verhalen 

en aanverwante kosten 

(rood) en activiteiten 

(oranje). 

Uitgaven: hoe gaan we om met de middelen? 

Vanaf 2015 hebben de hoiTeamleden met elkaar afgesproken dat: 

 Alle gemaakte uren worden per kwartaal verzameld. 

 Voor ‘verhalen maken’ worden de vergoedingen uitgekeerd na afloop van het 

kwartaal waarin het verhaal verschenen is. 

o Zo voorkomen we onterechte uitgaven aan ongepubliceerde verhalen. 

o Bovendien is deze aanpak per kwartaal fiscaal handig i.v.m. het terugvragen 

van de (ongefinancierde) BTW. 

 Voor de overige posten keren we na voltooiing van de werkzaamheden naar rato 

van inzet uit. Eind 2017 hebben we deze posten verdeeld en uitgekeerd. 

 Onvoltooide werkzaamheden worden niet of deels uitgekeerd. Het restant wordt 

als reservering meegenomen naar volgend jaar. 

Figuur  13 F inanc iële  bi jdragen  & u itgaven 2015 t /m 2017  
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Resultaatrekening 2017 

Figuur 14 toont de resultaatrekening van 2017. 

 

Toelicht ing inkomsten en bijdragen 2017 

Aan de creditzijde zal opvallen dat we minder fondsen hebben kunnen aanspreken. 

Zonder de beoogde inkomsten van herpublicaties (ad 2.000 euro) en additionele fondsen 

(ad 10.000 euro) kwam het budget voor 2017 neer op 27.410 euro. 

 

We hadden ‘uitsluitend’ de bijdrage van de gemeente Utrecht (ad 21.000 euro) en de 

gereserveerde bedragen uit 2016 ter beschikking. 

Toelicht ing uitgaven 2017 

Helaas kwamen we voor de keuze te staan: minder verhalen maken óf inschikken op 

andere delen van de begroting. We hebben ervoor gekozen om op bijna alle posten 

budget in te leveren. 

 

In deze paragraaf wordt het verloop van de uitgaven en het korten op de posten 

toegelicht. Ondanks dat hebben we twee posten - waarvoor we niet alle werkzaamheden 

hebben kunnen uitvoeren – intact gelaten. We zouden deze bedragen graag als 

reservering meenemen naar 2018. 

Fondsenwerven & partner ing  

Aangezien we minder middelen hadden dan begroot voor 2017, is 2.200 euro 

beschikbaar gesteld. Additionele uren zijn op vrijwillige basis uitgevoerd als eigen 

bijdrage. 

Website  

De reservering uit 2016 ad 2.280 euro is intact gebleven. Het budget in 2017 is 

Werkelijk

 (aangepaste)

Begroting Werkelijk

 (aangepaste)

Begroting 

Debet Credit

Fondsenwerving & partnering 2.200€           2.200€           Bijdrage 2017 - gemeente Utrecht 21.000€        21.000€        

Website 2.875€           2.875€           Reservering website 2017 2.280€           2.280€           

Verhalen maken 17.405€        17.325€        Reservering verhalen maken 2017 2.072€           2.072€           

Activiteiten 2.362€           2.327€           -€               -€                    

Promotiemateriaal 931€              1.093€           Reservering campagne 2017 433€              433€              

Representatie 29€                 -€               -€               -€                    

Juridische kosten 660€              660€              Reservering beschrijven intellectueel eigendom 660€              660€              

Administratiekosten 660€              660€              -€               -€                    

Onbestemd budget 475€              475€              

BTW 18€                 BTW -€               -€                    

Totaal 27.140,42€  27.140,43€  27.140,42€  27.140,42€  

hoiUtrecht 2017

Figuur  14 Resu ltaatrekening 2017  
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gereduceerd tot 595 euro. De hostingkosten bedroegen 70 euro. Voorts is een derde van 

de bestede uren vergoed: 51 uur ad 2.805 euro. 

Verhalen maken & community management  

Dankzij het enthousiasme van het hoiTeam en onze VerhalenPartners, hebben we samen 

37 prachtige verhalen kunnen maken. Door een toenemend aantal ingediende verhalen, 

hebben we minder uitgegeven (17.617 euro) dan initieel begroot. 

Act ivite iten 

Het budget voor activiteiten is ‘naar beneden afgerond’. Het budget was 2.720 euro en 

dit is 2.327 euro geworden. In de begroting was ruimte voor activiteiten en bijbehorende 

uren voor organisatie. 

 

We hebben de partnermiddag georganiseerd, waardoor de VerhalenWorkshop is 

ontstaan. De koepel in het Bedrijvencentrum Hooghiemstra werd gratis ter beschikking 

gesteld. Naast wat materiele kosten, hebben we Net ff Anders vergoed voor het 

verzorgen van de catering. Verder hebben we - net als vorig jaar – bijgedragen aan het 

kerstdiner voor minderbedeelden en eenzame mensen uit Overvecht. 

Promot iemateriaal  

Er is 660 euro uitgegeven m.b.t. 

voorbereiding van de campagne. 

Het restant ad 271 euro reserveren we 

om de ontwerpen te voltooien en het 

drukwerk te bekostigen. 

Representat ie  

Normaal gesproken spreken schrijvers en hoofdpersonen thuis af voor het interview. 

Sporadisch spreken ze buitenshuis af. Aangezien hun bijdrage aan hoiUtrecht volledig 

vrijwillig is, verzorgt de schrijver dan een drankje. Deze kosten mogen gedeclareerd 

worden. Alsmede vakliteratuur ter voorbereiding van verhalen of ontwikkeling van 

hoiUtrecht. Deze kosten zijn eigenlijk onvoorzien, dus we begroten ze niet. In 2017 

heeft representatie 29 euro gekost. 

Jur idische kosten 

hoiUtrecht voelt zich verantwoordelijk 

om haar hoofdpersonen en het 

gezamenlijke auteursrecht te 

beschermen. We hopen dit in 2018 te 

kunnen realiseren. 

Promotiemateriaal 931€              

Campagne drukwerk -€               

Campagne uren 660€              

Reservering Promotie 2018 271,33€        

Figuur  15 Reserver ing promot iemater iaal  

Juridische kosten 660€              

Intellectueel eigendom -€               

Reservering beschrijven intellectueel eigendom 660€              

Figuur  16 Reserver ing jur idi sche kosten  
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Administ rat iekosten 

De Zorgcoöperatie voert de boekhouding. Als één van de projecten draagt hoiUtrecht bij 

aan de bijkomende administratieve lasten. In 2017 hebben we 660 euro afgedragen15. 

BTW 

Van een aantal facturen is de BTW deels niet terug te vorderen. Deze posten zijn als 

kosten opgevoerd. Het gaat om een bedrag van in totaal 18 euro. 

Waardebegroting 2018 & 2019 

Onder leermomenten en 

vooruitblik 2018 en 2019 

hebben we reeds aangegeven 

in welke richting hoiUtrecht 

beweegt. 

 

We verschaffen graag inzicht 

in de vrijwillige bijdrage én de 

vergoede inzet. Daarom is de 

waarde van de vrijwillige inzet 

van deelnemers, 

hoofdpersonen, vrijwilligers, 

partners en de leden van het 

hoiTeam bepaald. 

 

We voorzien de volgende 

inzet en bijpassende 

vergoedingen, samengevat in de zogenaamde waardebegroting in figuur 17.  

 

De waardebegroting bevat: 

1. Overzicht van alle vrijwillige bijdragen omgezet in waarde.16 

2. Overzicht van de uitgaven voor activiteiten. 

3. 21% BTW berekend over de daadwerkelijke uitgaven (punt 2).17 

Toelicht ing waardebegroting 2018 & 2019 

‘Samen verhalen maken’ vullen we op twee manieren in: 

 Door middel van VerhalenWorkshops, waarna we van een aantal deelnemers het 

                                                 
15 De Zorgcoöperatie houdt deze kosten in op de ontvangen middelen. Hier zijn dus geen facturen van. 

16 Zie Appendix D | Waarde eigen bijdragen voor de parameters en waardebepaling. 

17 Als onderdeel van de BTW-plichtige Zorgcoöperatie voldeed een begroting exclusief BTW. Een stichting 

geniet echter BTW-vrijstelling. Vanaf 2018 zal 21% BTW worden inbegrepen in de begroting. 

Figuur  17 Waardebegrot ing 2018 & 2019  

2018 Waarde eigen bijdragen Begroting BTW 21%

Workshops + verhalen 46.530€                                     21.000€                4.410€                   

Verhalen maken i.s.m. partners 36.880€                                     32.000€                6.720€                   

Overige activiteiten 15.280€                                     4.900€                   1.029€                   

Begroting 98.690€                                     57.900€        70.059€        

Vrijwillige vs vergoede inzet * 63% 37%

2019 Waarde eigen bijdragen Begroting BTW 21%

Workshops + verhalen 81.200€                                     35.000€                7.350€                   

Verhalen maken i.s.m. partners 46.060€                                     33.000€                6.930€                   

Overige activiteiten 21.880€                                     7.500€                   1.575€                   

Begroting 149.140€                                   75.500€        91.355€        

Vrijwillige vs vergoede inzet * 66% 34%

Totaal excl BTW Totaal incl BTW

133.400€              161.414€              

* Vrijwillige inzet is afgezet tegen 

vergoede inzet exclusief BTW
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verhaal publiceren. 

 Samen met eenmalige- en VerhalenPartners blijven we (foto)verhalen maken. 

Daarnaast organiseren we jaarlijks een aantal op zichzelf staande activiteiten. 

VerhalenWorkshop + ingediende verha len 

Samen met diverse partners verzorgen we 16 workshops verspreid over 2018 & 2019. 

Er is reeds interesse van 10 lokale en landelijke organisaties. 

 

We beogen de workshop gratis aan te bieden aan de deelnemers. Door slechts een deel 

van de inzet van het hoiTeam en partnerorganisaties te vergoeden, kunnen we doen met 

1.250 euro per workshop. 

 

In dit bedrag zijn uitgaven inbegrepen voor organisatie, promotie, materialen en huur van 

de ruimte. Alsmede voorbereiden, verzorgen, evaluatie van de workshop en opvolging van 

deelnemers die hun verhaal willen delen. 

 

Tijdens een workshop is er ruimte voor maximaal 20 deelnemers. We gaan er vanuit dat 

gemiddeld 3 deelnemers per workshop hun verhaal willen delen op hoiUtrecht of 

hoiWoerden. 

Ingediende 

verhalen (a.g.v. de 

workshop) zijn 

voordeliger om te 

publiceren, 

aangezien de 

hoofdpersoon 

zijn/haar verhaal 

zelf heeft 

geschreven. Zie 

figuur 18. 

Verhalen maken i .s .m. partners  

Op hoiUtrecht verschijnen 37 verhalen per jaar. Met uitzondering van het zomerseizoen 

komt dat neer op 1 per week. Op hoiWoerden verwachten we gemiddeld om de week een 

verhaal te publiceren: 26 per jaar. Met uitzondering van het eerste, halve jaar. 

 

De inzet voor de diverse verhalen loopt uiteen. Uitgangspunt zijn verhalen o.b.v. 

interviews. Fotoverhalen worden samen met één of meer partners gemaakt en dat vergt 

adequate afstemming. Bovendien gaat selectie en publicatie van tekst en beeldmateriaal 

over meerdere schijven. We gaan daarom uit van een gemiddeld bedrag van 1.000 euro 

per verhaal. 

Figuur  18 Begrot ing workshops + i ngediende verhalen  

Workshops + ingediende verhalen 2018 2019 Totaal

Aantal 6 10 16

Per workshop 1.250€                   

Begroting workshops 7.500€                   12.500€                20.000€                

Ingediende verhalen a.g.v. workshop 3

Aantal 18 30 48

Per verhaal 750€                      

Begroting ingediende verhalen 13.500€                22.500€                36.000€                

Begroting workshops + ingediende verhalen 21.000€                35.000€                56.000€        
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Hierin zijn tevens 

opgenomen 

projectkosten voor 

(indien van 

toepassing): 

partnergesprekken, 

bemiddelen, 

verhalen maken, 

redactie, 

publicaties, 

aanverwant nieuws 

en herpublicaties. Ook dekt dit uitgaven voor administratie, verslaglegging, promotie, 

hosting en beheer van de website en media kanalen en kleine onvoorziene kosten. Zie 

figuur 19. 

Overige act iv ite iten 

Op verzoek van onze partners organiseren we jaarlijks de Partnermiddag. Met uitbreiding 

in Utrecht én Woerden presenteren steeds nieuwe relaties zich en kunnen we 

kennismaking, kennisdeling en samenwerking faciliteren. Daarnaast hebben we kosten 

begroot voor de lancering van hoiWoerden en de volgende ‘hoi’. Zie figuur 20. 

 

 

 

 

  

Figuur  19 Begrot ing verhalen maken i . s.m.  partners  

Figuur  20 Begrot ing over ige act iv i te i ten  

Verhalen maken i.s.m. partners 2018 2019 Totaal

hoiUtrecht 37 37

hoiWoerden 13 26

Totaal aantal te publiceren verhalen 50 63 113

Minus Ingediende verhalen a.g.v. workshop -18 -30 -48 

Totaal aantal verhalen i.s.m. partners 32 33 65

Per verhaal 1.000€                   

Begroting maken verhalen i.s.m. partners 32.000€                33.000€                65.000€        

Overige activiteiten 2018 2019 Totaal

Partnermiddag 3.300€                   5.500€                   

Lancering hoiWoerden / volgende 'hoi' 1.600€                   2.000€                   

Begroting overige activiteiten 4.900€                   7.500€                   12.400€        
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Appendix A | Herpublicaties 

In het jaarverslag 2015 & 2016 hebben we herpublicaties niet meegeteld. Hadden we dat wel 

gedaan dan waren we uitgekomen op een bereik van lezers: 59% uit Utrecht, 7,5% uit Amsterdam, 

1,25% uit respectievelijk Den Haag en Rotterdam. En de overige 31% verspreid over de rest van 

Nederland. We hebben dit gebaseerd op de oplage, de locatie en wijze van verspreiding: 

GezondinLR 

GezondinLR heeft een oplage van 10.000 en wordt in openbare gebouwen in Leidsche Rijn gratis 

verspreid. Ook verschijnt het magazine online op Issuu. Er is 1 verhaal hergepubliceerd. We gaan 

er vanuit dat de 75% van de magazines door meerdere personen is ingezien en dat tenminste 1 

persoon het verhaal gelezen heeft. ¾ * 10.000 * 1 = 7.500 lezers. 

EigenLR Magazine 

EigenLR Magazine heeft een oplage van 28.000 en wordt huis aan huis verspreid in Leidsche Rijn 

en Vleuten de Meern. Er wonen 70.000 mensen in deze twee wijken van de stad Utrecht. Ook 

verschijnt het magazine online op Issuu. Er zijn 4 verhalen hergepubliceerd. We gaan er vanuit dat 

per huishouden tenminste 1 persoon het blad leest. En dat de helft daarvan één van de verhalen 

heeft gelezen. ½ * 28.000 = 28.000 lezers. 

Online herpubl icatie: bloggers  

Bloggers - die hun verhaal later op hun persoonlijke blog hebben geplaatst – hebben ons laten 

weten hoe vaak dat gelezen is. Marjanne Weggemans’ verhaal ‘Kansen en keuzes’ is sinds 2016 

170 keer gelezen. 

Schattingen herpublicaties 2017 

In 2017 zijn ook weer een aantal verhalen hergepubliceerd: 

Zeldzaam 

Zeldzaam heeft een oplage van 1.300 en wordt verstuurd naar alle leden, verspreid over heel 

Nederland. Ook verschijnt het magazine online op de website van VGnetwerken. Er is 1 verhaal 

hergepubliceerd. Gezien de doelgroep gaan we er van uit dat ze het blad kaft tot kaft lezen en per 

huishouden 1 à 2 personen het blad leest. 1½ * 1.300 = 1.950 lezers. 

Online herpubl icatie: Psychosenet  

Psychosenet is een onlineplatform met 320.000 ‘page views’ per jaar. Op Facebook telt de 

community bijna 4.000 volgers. Het verhaal is begin januari hergepubliceerd en meerdere keren op 

Facebook gedeeld. We gaan uit van gemiddeld 1 lezer per dag. In 2017 goed voor circa 350 

lezers. Deze schatting is meegenomen in het landelijk bereik, zie figuur 3. 

Online herpubl icatie: Supportbeurs  

Supportbeurs wordt elke twee jaar gehouden in de Jaarbeurs en verwelkomt 20.000 bezoekers. 

Supportbeurs.nl biedt ruimte voor ervaringsverhalen. Andrea is een van de bloggers en haar 

ingediende verhaal is door Supportbeurs hergepubliceerd. Op Facebook telt de community ruim 
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2.700 volgers. Het verhaal is op 2 november hergepubliceerd en op Facebook gedeeld. 

Supportbeurs heeft doorgegeven dat het verhaal 337 keer gelezen is. Dit aantal is meegenomen in 

het landelijk bereik, zie figuur 3. 

Online herpubl icaties: bloggers  

Bloggers - die hun verhaal later op hun persoonlijke blog hebben geplaatst – hebben ons laten 

weten hoe vaak dat gelezen is. Marjanne Weggemans’ verhaal ‘Kansen en keuzes’ is sinds 2016 

170 keer gelezen. Agnieszka Czajkowska’s verhaal ‘Neus op het papier’ is 269 keer gelezen. 

 

Appendix B | Google 

Google verzamelt gegevens over de website en haar bezoekers. Deze gegevens worden 

aangeboden voor analyse. Technologische ontwikkeling staat niet stil en Google neemt 

maatregelen of past de wijze van verzamelen aan. Zoals: 

Unieke bezoekers 

Google rapporteert geen unieke bezoekers meer, omdat dit per apparaat gemeten wordt. Een 

voorbeeld: Een bezoeker bekijkt hoiUtrecht.nl met een mobiele telefoon en later via de computer 

nog eens, dan telt deze als 2 unieke bezoekers. Aangezien grote getalen gebruikers ‘cross-device’ 

websites bezoeken, zijn deze cijfers zodanig onnauwkeurig dat Google ze niet meer rapporteert. 

Vanaf 2017 zullen wij in jaarverslagen dus geen unieke, slechts het aantal bezoekers vermelden. 

Nieuwe bezoekers 

Ook het aantal nieuwe bezoekers kan Google niet accuraat vaststellen. Per apparaat telt een 

bezoeker als een nieuwe bezoeker. Omdat de apparaten niet gekoppeld zijn aan een persoon, kan 

Google niet vaststellen of het één en dezelfde persoon is. En telt een persoon, die met 

verschillende apparaten hoiUtrecht.nl bezoekt, telkens als een nieuwe bezoeker. Ook het 

verwijderen van cookies uit de browser maakt dat Google niet herkend en als nieuwe bezoeker 

telt. Het gerapporteerde aantal nieuwe bezoekers valt dus hoger uit dan in werkelijkheid het geval 

is. 

 

Appendix C | EU-wetgeving: AVG wet 

Websites verzamelen persoonsgegevens door bijvoorbeeld een bestelling, contactformulier, 

nieuwsbrief of een ledenadministratie. Alle data die bewaard wordt, moet veilig opgeslagen en 

verwerkt worden. Daarom is het van belang te inventariseren wie bij deze data kan en wat zij 

ermee kunnen doen. Ook een kleine website moet aan deze wet voldoen. Deze stappen hebben en 

zullen we ondernemen: 

Stap 1 Inventarisatie  

Welke gegevens verzamelt hoiUtrecht? 

Emailadres. Voor- en achternaam zijn optioneel. 

Op grond waarvan? 

Volgers die geïnteresseerd zijn in verhalen en nieuws over hoiUtrecht kunnen zich 
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inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. 

Met welk doel? 

Zodat we de nieuwsbrief naar het opgegeven emailadres kunnen versturen. 

Hoe lang bewaar je deze gegevens? 

Totdat geïnteresseerden zich uitschrijven. 

Wie kunnen er allemaal bij? 

2 webbeheerders, hoiTeamleden. 

Hosting provider Hostnet. 

Er wordt geen persoonsgegevens noch gebruikersdata gedeeld met Mailpoet. 

Welke beveiliging heb je om inbreuk (hacken) te voorkomen? 

Zomer 2018 vragen we een SSL-certificaat aan en beveiligen we hoiUtrecht.nl. 

Stap 2 Website bevei l iging (SSL)  

Een SSL-certificaat oftewel https:// is het grootste gevolg van deze nieuwe wet. Wanneer 

persoonsgegevens verwerkt worden, moet de website beveiligd worden meteen certificaat. Dit is 

verplicht vanaf 25 mei 2018. 

 

Appendix D | Waarde eigen bijdragen 

Waarde van de eigen bijdragen is vastgesteld o.b.v. de volgende parameters: 

Workshop + ingediend verhalen  

Deelnemers: Gemiddeld 15 deelnemers, 5u voorbereiding, aanwezigheid, reistijd. 

Hoofdpersonen: 3 deelnemers per workshop dienen verhaal in, uitwerken 2u pp, helft met hulp. 

Vrijwilligers (15) helpen mee met verspreiden van aankondiging evenementen, verhalen en nieuws, 

5min per keer. 

hoiTeam: zet minimaal 1/3 van hun tijd vrijwillig in (red. van 2015 t/m 2017 was dat 71%). 

Partners: co-organiseren + werven van deelnemers 3u pp, 2p, verspreiden van verhalen en 

nieuws, 5min per keer. 

Waarde verhuur: ruimte gemiddeld 150 euro per keer. 

Verhalen maken i .s .m. partners 

Hoofdpersonen: 32, 5u pp, kwart met hulp/begeleiding. 

Vrijwilligers (15) helpen mee met verspreiden van aankondiging evenementen, verhalen en nieuws, 

5min per keer. 

hoiTeam: zet minimaal 1/3 van hun tijd vrijwillig in (red. van 2015 t/m 2017 was dat 71%). 

Partners: bemiddelen 1,5 u pp, 1à2p, verspreiden van verhalen en nieuws, 5min per keer, 

herpublicaties 3u pp, 2p. 

Waarde publicaties: spread kost minimaal 1.000 euro. Naar verwachting 6 in 2018, 10 in 2019. 

Overige act iv ite iten  

Hoofdpersonen: 1/5 van de bezoekers van overige activiteiten zijn hoofdpersoon. Aanwezigheid 

partnermiddag 5u, lancering 1u. 

Vrijwilligers (15) helpen mee met verspreiden van aankondiging evenementen, verhalen en nieuws, 

5min per keer. 

hoiTeam: zet minimaal 1/3 van hun tijd vrijwillig in (red. van 2015 t/m 2017 was dat 71%). 
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Partners: 4/5 van de bezoekers van overige activiteiten zijn partners. Aanwezigheid partnermiddag 

5u, lancering 1u. 

Figuur  21 Waardebepal ing e igen b i jdragen  

2018

Deelnemers/

Hoofdpersonen

(u)

Vrijwilligers

(u)

hoiTeam

(u)

Partners

(u)

Waarde faciliteiten 

partners

(€)

Totale waarde

Eigen bijdragen

(€)

Workshops + verhalen 504 68 135 54 900€                                  46.530€                            

Verhalen maken i.s.m. partners 200 40 155 120 6.000€                               36.880€                            

Overige activiteiten 37 5 48 148 1.000€                               15.280€                            

98.690€                 

2019

Deelnemers/

Hoofdpersonen

(u)

Vrijwilligers

(u)

hoiTeam

(u)

Partners

(u)

Waarde faciliteiten 

partners

(€)

Totale waarde

Eigen bijdrage

(€)

Workshops + verhalen 840 133 225 130 1.500€                               81.200€                            

Verhalen maken i.s.m. partners 248 55 160 139 10.000€                            46.060€                            

Overige activiteiten 59 5 48 236 1.000€                               21.880€                            

149.140€               


