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INLEIDING 
Na 2020 was 2021 opnieuw een bijzonder en uitdagend jaar. In 2020 zorgde het 
coronavirus ervoor dat onze manier van werken ineens onmogelijk leek en moesten 
we allerlei nieuwe manieren verzinnen om mensen toch met elkaar in contact te 
brengen. Achteraf zijn we ontzettend blij dat we in 2020 die omslag hebben weten te 
maken, want ook bijna heel 2021 hebben we ondanks de aanwezigheid van 
coronavirus onze werkzaamheden kunnen voortzetten. 
 
De behoefte aan contact bleef uiteraard onverminderd groot, of wellicht zelfs groter. 
Dit geldt in de eerste plaats voor nieuwkomers die hun wereld nog kleiner zagen 
worden dan die al was. Veel activiteiten voor nieuwkomers zijn in coronatijd 
stilgelegd. De verveling gecombineerd met het sociaal isolement waarin 
nieuwkomers zich in begeven, maakt de situatie vaak schrijnend. De mogelijkheden 
en activiteiten zijn minimaal en de onzekerheid is groot.  
 
Het aantal mensen dat wij in 2021 aan elkaar hebben kunnen matchen ligt iets lager 
dan normaal gesproken. Wij hebben echter alles op alles gezet om dit belangrijke 
werk wel voort te zetten. 
 
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima reikten in juli 2021 het Groeicertificaat 
uit aan Buddy to Buddy. Dit was de bezegeling van het  Oranje Fonds 
Groeiprogramma, dat Buddy to Buddy heeft doorlopen van de start in Zutphen tot en 
met april 2021. Daarmee hebben we het Groeiprogramma succesvol afgerond. 
Willemijn Voorham: “Het team van het Oranje Fonds heeft ons vier jaar lang tot het 
gaatje uitgedaagd om van Zutphens burgerinitieatief uit te groeien tot een volwassen 
organisatie waarmee we zijn gegroeid naar 12 gemeenten in Nederland en nu klaar 
zijn voor de volgende fase.” 
 
Ook heeft Buddy to Buddy in 2021 de Brouwer Vertrouwensprijs in de wacht 
gesleept, een prijs van de Koninklijke Hollansche Maatschappij der Wetenschappen, 
die jaarlijks uitgereikt wordt aan het initiatief dat aantoonbaar bijdraagt aan het 
vertrouwen in de samenleving. Dit is een enorme erkenning van wat we doen. Buddy 
to Buddy Zutphen is als stichter inspiratiebron voor de andere steden.  
 
We werken elke dag hard om zoveel mogelijk mensen aan elkaar te verbinden. Dat 
maakt een verschil op inidividueel niveau, maar door al deze kleine verbindingen 
samen dragen we ook bij aan meer begrip, meer vertrouwen in de samenleving. Dat 
blijven we dan ook doen, stap voor stap, vriend voor vriend. 
 
Op het moment van schrijven zijn de meeste coronamaatregelen van tafel. We 
kunnen weer grotere groepen ontvangen en meer activiteiten organiseren waar 
buddy’s elkaar en hun groepsgenoten laagdrempelig kunnen ontmoeten. Heel 



hoopvol is dat we begin 2022 direct meer aanmeldingen van Nederlandse buddy’s 
ontvingen (aantal aanmeldingen nieuwkomers is altijd groot) en terug gaan naar ons 
oude niveau van aantallen matches per ronde.  
 

 

  



1. MAATSCHAPPELIJK 
PROBLEEM 
 

SOCIAAL ISOLEMENT 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat (ex-) vluchtelingen in een sociaal isolement 
verkeren. Eenzaamheid heeft grote impact op iemands leven en brengt bovendien 
gezondheidsrisico’s en zorgkosten met zich mee. Daarnaast werkt eenzaamheid op 
een negatieve manier door in de sociale én financiële zelfredzaamheid, maar ook bij 
de arbeidsparticipatie en verdere integratie in de samenleving. 
 

 
 
WEDERZIJDSE INTEGRATIE 
Sociale contacten zijn voorwaardelijk voor succesvolle integratie. Dit werkt tweeledig: 
onderzoek toont aan dat sociale integratie de bevordering van de taal en de kansen 
op de arbeidsmarkt vergroot. Daarnaast blijkt ook dat een open samenleving de 
kansen voor vluchtelingen vergroot om sociaal kapitaal te verwerven. Hierbij wordt 
de nadruk gelegd op de wisselwerking tussen de vluchtelingen en de samenleving. 
Zo worden vluchtelingen uit hun sociale isolatie geholpen, breiden ze hun netwerk uit 
en oefenen ze vaker met de taal. Anderzijds vergroot het de betrokkenheid van de 
samenleving. Ook culturele verschillen en angst voor afwijzing vormen voor 
statushouders een belemmering om verbinding te (kunnen) maken met autochtone 
inwoners. Het opbouwen van een ondersteunend netwerk is niet eenvoudig. De 
negatieve beeldvorming over nieuwkomers vormt een belemmering in het opbouwen 
van vriendschappen (Van Vliet et al., 2017). De kansen van een vluchteling in de 
maatschappij wordt mede bepaald door de houding van de samenleving. Door deze 



betrokkenheid te vergroten wordt het integratieproces positief beïnvloedt. Integratie 
is tenslotte een wederzijds proces.  
 
 
CONTACT ALS MEDICIJN  
Zoals een menselijk lichaam ziek kan worden wanneer sommige cellen niet in contact, 
niet in verbinding, met de rest van het lichaam staan en niet in lijn met het geheel 
opereren, geloven wij dat een samenleving met teveel geïsoleerde groepen 
uiteindelijk ook als geheel ziek zal worden. Wanneer dit gebeurt heeft dit effect op 
iedereen, zelfs uiteindelijk op cellen die in eerste instantie gezond zijn. Zo zien we in 
het vluchtelingendebat soms zorgwekkende symptomen en koortsachtige reacties 
van ons collectieve maatschappelijke lichaam; de polarisatie, uitingen van 
vreemdelingenhaat en verbale en fysieke agressie. Wanneer mensen of groepen te 
lang geïsoleerd leven en niet meedoen in de maatschappij, kan dit op termijn 
problemen voor iedereen brengen. Verbindingen en vriendschappen zorgen voor 
begrip en wederzijdse integratie. Contact maken en elkaar leren kennen is het 
medicijn voor polarisatie en vreemdelingenhaat; voor het individu, voor de 
beeldvorming en uiteindelijk voor de samenleving als geheel. Wij geloven daarom 
dat Buddy to Buddy op individueel niveau bijdraagt aan het welzijn van mensen, 
maar in dit licht gezien ook heilzaam is voor het collectieve maatschappelijke lichaam 
waar we allemaal deel van uitmaken.  
 

 
 
De contacten die vluchtelingen hebben met autochtone Nederlanders zijn veelal 
professionele hulpcontacten. Het is voor hen lastiger om ‘gewoon’ contact te leggen, 
terwijl de behoefte eraan groot is.  
 
Ieder mens, en zeker in kwetsbare fases van het leven, heeft een intrinsieke behoefte 
om deel uit te maken van en bij te dragen aan de (lokale) samenleving. 
Basisbehoeften daarin zijn het welkom voelen en opgenomen worden. Als 
vluchtelingen zich welkom voelen, terugkerend contact hebben, uitgenodigd worden, 
er mogen zijn en onderdeel uitmaken van een ‘community’ dan geeft dat kracht en 
motivatie om uit hun isolement te stappen en te blijven. 
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ABED 
‘IK VERHUIS NAAR 
SPIJKERNISSE, GEMEENTE 
SPIJKERNISSE, WILLEN JULLIE 
ALSJEBLIEFT OOK EEN BUDDY 
TO BUDDY STARTEN?’ 
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2. DOELSTELLING 
 
BUDDY TO BUDDY ZUTPHEN 

 
We zien veel onnodige eenzaamheid en sociaal isolement onder vluchtelingen en 
tegelijkertijd bereidheid en nieuwsgierigheid bij Nederlanders naar hun nieuwe 
landgenoten. Dit combineren we door op basis van gemeenschappelijke interesses, 
‘niet-functioneel’ contact tussen Nederlanders en (ex-)vluchtelingen te stimuleren en 
te faciliteren. Zo kunnen zinvolle relaties, gebaseerd op gelijkwaardigheid, ontstaan 
en volgt er meer verbondenheid in onze samenleving.  
 
Door geen hulp te verlenen, maar mensen 1-op-1 aan elkaar te koppelen en door 
laagdrempelige groepsactiviteiten te organiseren kunnen relaties, gebaseerd op 
gelijkwaardigheid, ontstaan. Daarnaast ziet Buddy to Buddy het als haar taak om de 
persoonlijke verhalen die uit deze ontmoetingen voortvloeien breed uit te dragen en 
daarmee de beeldvorming rondom vluchtelingen positief te beïnvloeden.  
 
De doelstelling van stichting Buddy to Buddy is tweeledig; het sociale isolement 
van asielzoekers doorbreken en de betrokkenheid van Zutphense inwoners bij 
de opvang van vluchtelingen vergroten. 
 
VOOR NIEUWKOMERS 
Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen. Dit doen we door 
betrokken inwoners aan vluchtelingen te koppelen. Eén persoon kan de link zijn naar 
onze samenleving en kan daarmee heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar 
een nieuw bestaan. Buddy’s kunnen vluchtelingen wegwijs maken in de samenleving 
door hen 'op sleeptouw' te nemen. Contacten beperken zich in eerste instantie vaak 
tot officiële instanties en worden door het buddyschap uitgebreid tot het sociale 
verkeer.  
 
Buddy to Buddy richt zich op alle asielzoekers die woonachtig zijn in het 
asielzoekerscentrum in Zutphen en op alle statushouders die zich vestigen in 
Zutphen. Daarbij maken wij geen onderscheid in leeftijd, status of afkomst. Ongeacht 
of zij een verblijfsvergunning krijgen of niet, bij Buddy to Buddy zijn ze welkom. Wij 
geloven dat het doorbreken van een isolement ook waardevol is in een tijdelijke 
situatie en een groot verschil kan maken op een dergelijk moeilijk kruispunt in het 
leven.  
 
Het in 2016 geopende asielzoekerscentrum in de gemeente Zutphen heeft een 
bezetting van maximaal 759 mensen. Daarbij worden elk jaar tientallen statushouders 
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permanent in de gemeente gevestigd. Buddy to Buddy Zutphen streeft ernaar om 
alle nieuwkomers die dat willen een buddy te kunnen bieden 
 
VOOR ZUTPHEN 
De werving en de ontmoetingen dragen bij aan meer bekendheid en begrip in de 
omgeving van de opvanglocatie. We zijn elkaars vreemdeling totdat we elkaar leren 
kennen. Door elkaar te ontmoeten ontdekken we het verhaal achter de ander en 
daarmee zijn we geen vreemdelingen meer van elkaar. Buddy tot Buddy bevordert de 
positieve beeldvorming rondom de opvang van vluchtelingen, doordat we elkaar 
leren kennen, en bijvoorbeeld door persoonlijke verhalen van buddy’s te vertellen. 
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MARCEL 
‘DIE ECHTE VERBINDING IS 
VOELBAAR EN ZINDERT NOG DAGEN 
LANG NA. IK BESPEUR ZELFS DAT 
DE ATMOSFEER IN ZUTPHEN 
VERANDERD IS OP STRAAT’ 
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3. WERKWIJZE 
 
BUDDY TO BUDDY 

De naam Buddy to Buddy is bewust gekozen. Wij gaan namelijk uit van 
gelijkwaardigheid. Mensen zijn niet gelijk, wel van gelijke waarde. En voegen 
evenredig waarde aan elkaar toe. Vanuit die visie organiseren we laagdrempelig 
contact van mens tot mens. Dit doen we door rekening te houden met de verschillen 
en mensen te helpen om daarmee om te gaan. Hierdoor kan in ongelijke situaties de 
weg toch vrij zijn voor gelijkwaardige ontmoeting. Voor beide kanten van het 
buddyschap geldt dat werelden en blikvelden worden vergroot. Buddy to Buddy 
heeft hierin een faciliterende rol. 
 
MATCHINGSTRAJECT  
Het matchen begint bij de inschrijving. Zowel de nieuwkomers als de Nederlanders 
vullen een uitgebreide vragenlijst in over wie ze zijn, wat ze zoeken in een buddy en 
wat voor hen belangrijk is. Deze worden naast elkaar gelegd en met de hand 
gematcht. Dat is de start van een ronde die vier maanden duurt. Elke ronde bestaat 
uit een aantal elementen:  
• Matchingsdiner; hier ontmoet elke buddy zijn of haar match.  
• Wekelijkse ontmoeting; het uitgangspunt waarbij elk buddykoppel wekelijks 
afspreekt.  
• Activiteiten; verschillende soorten activiteiten zowel alleen voor buddy’s als vrij 
toegankelijk.  
• Buddytalk; tweemalige intervisie per ronde.  
• Eindfeest; symbolische afsluiting van de ronde.  
 
Het matchen is opgedeeld in twee delen: enerzijds de basis leggen voor één-op-één 
contact tussen een buddykoppel en anderzijds de mogelijkheid bieden om je netwerk 
te vergroten en het contact als groep te stimuleren. Nieuwkomers geven aan dat 
nadat ze contact hebben gelegd met hun buddy en samen dingen hebben 
ondernomen, het daarna ook gemakkelijker is om contact te leggen met andere 
Nederlanders. Door dit te stimuleren vergroten we de kans op sociale integratie.  
 
BETROKKENHEID  
Het uitgangspunt is matchen op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. 
We willen de betrokkenheid van mensen borgen aan de hand van 4 i’s: Inspiratie; het 
inspireren van nieuwkomers en inwoners om met elkaar in contact te komen, de 
overeenkomsten te ontdekken en elkaar wegwijs te maken in hun wereld. Informatie; 
het goed informeren van onze doelgroepen om zo de mogelijkheid om nabijheid te 
ervaren te vergroten. Interactie; op een actieve wijze mensen aan elkaar verbinden, 
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want daar gaat het om; de matches en het contact tot stand brengen. Intervisie; het 
delen van perspectieven met gelijkgestemden, om te verbinden en om meer begrip 
voor elkaar te krijgen. 
 
BUDDYTALK 
Een belangrijk onderdeel van het matchingstraject is de intervisie tijdens een 
matchingstraject. Dit heeft als doel de drempels weg te nemen, de verbinding aan te 
gaan en moeilijkheden op tijd te signaleren en op te lossen. Op deze manier werken 
we actief aan een duurzaam contact. Tijdens Buddytalk, de intervisieavond voor ofwel 
de Nederlanders, ofwel de nieuwkomers, wordt gesproken over hoe het gaat, waar je 
tegen aan loopt en hoe je dit aanpakt. Deze avonden zijn heel belangrijk, omdat het 
bespreken van culturele verschillen of verschillende verwachtingen het wederzijds 
begrip vergroot en het contact verdiept en verduurzaamt.  
 
COMMUNITY 
Daarnaast zetten wij als organisatie in op het bouwen van een community. Door 
activiteiten te organiseren, een gezicht te hebben en het contact met de buddy’s 
dichtbij te houden zijn we toegankelijk om te benaderen wanneer er misverstanden 
ontstaan of een contact niet gemakkelijk verloopt. Op die manier zijn we in staat 
drempels daadwerkelijk te verlagen en een match tot een succes te maken. Ook 
online bouwen we aan onze community, extern en intern gericht. Extern treden we 
geregeld naar buiten met een bericht in de krant en mooi beeldmateriaal van 
ontmoetingen en er is een besloten groep van (oud)buddy’s die elkaar spullen 
aanbiedt en leuke tips en activiteiten deelt. 
 
OVERIGE PROJECTEN 
Naast de matchingsrondes zijn er extra projecten die we als organisatie oppakken. Dit 
zijn projecten ter bevordering van de wederzijdse integratie of projecten die positief 
bijdragen aan de beeldvorming rondom (de opvang van) nieuwkomers.  
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4. RESULTATEN 
 

BUDDY TO BUDDY IN TIJDEN VAN 
CORONA 
Het organiseren van evenementen is een belangrijke pijler in ons matchingstraject en 
voor het tot stand brengen van nieuwe contacten en het bouwen aan een 
community. Lange tafels vol lekker eten, na de maaltijd samen de dabke dansen, dat 
zijn prachtige manieren om elkaar en de groep te leren kennen. Bij het bekendmaken 
van de coronamaatregelen in maart 2020 realiseerden we ons al snel dat die een 
enorme invloed zouden hebben op de oorspronkelijke werkwijze van Buddy to 
Buddy. Matchingsdiners met minimaal 60 buddy’s; veel persoonlijk contact; altijd 
toegankelijke huiskamers; groepsactiviteiten en offline buddytalks, geen van allen 
konden ze doorgaan. En bovenal vroegen we ons af op welke manier onze 
buddykoppels contact met elkaar konden houden. Buddy to Buddy moest zichzelf 
opnieuw uitvinden. 
 
De komst van Covid-19 betekende nogal wat voor een organisatie die als missie heeft 
om mensen bij elkaar te brengen. Tijdens de eerste lockdown hebben we een aantal 
maanden ‘stil’ gelegen. Maar snel na de eerste schok waren we vastbesloten om een 
manier te vinden om ons werk voort te zetten. Want de behoefte aan contact werd 
niet minder, en alle andere activiteiten (bijvoorbeeld die in het azc) hebben een groot 
deel van het jaar stil gelegen. De verveling gecombineerd met het sociaal isolement 
waarin nieuwkomers zich normaal al begeven, en de extreem lange wachttijden bij de 
IND (nieuwkomers verblijven gemiddeld een jaar in het azc voordat ze in procedure 
worden genomen), maakt de situatie schrijnend.  
 
RESULTATEN 
Na de eerste lockdown zijn we op verschillende manieren aan de slag gegaan met 
aangepaste trajecten. In 2020 hebben we 4 in plaats van de gebruikelijke 5 rondes 
kunnen uitvoeren, in 2021 de gebruikelijke 5. De groepen waren iets kleiner omdat er 
minder aanmeldingen waren van Nederlanders en de vernieuwde matching 
arbeidsintensiever is en we meer op maat en in kleinere groepen moesten werken. 
Daarnaast hebben we al voor het tweede jaar geen Eat&Meet kunnen organiseren in 
de kerstperiode. Ondanks dit gegeven hebben aan de matchingstrajecten in 2021 in 
totaal 244 deelnemers meegedaan. Dit aantal is iets lager dan in de jaren voor 
corona, maar de jaren ervoor hebben we ook steeds veel meer koppelingen gemaakt 
en meer activiteiten aangeboden dan vooraf afgesproken. Gemiddeld koppelden we 
afgelopen 4 jaren 380 mensen, ruim boven onze doelstelling van 300 per jaar. 
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NIEUWE MANIEREN OM VERSCHIL TE BLIJVEN MAKEN 
Niks doen was geen optie, zeker toen bleek dat de maatregelen langer zouden gaan 
duren en onze doelgroep zich onverminderd bij ons bleef melden en voor deze 
groep alle andere activiteiten waren stopgezet. We zochten manieren om onze 
werkwijze aan te passen naar een coronaproof werkwijze. We zijn ontzettend blij dat 
zowel buddy’s als organisatie in staat zijn geweest om zich met de nodige flexibiliteit 
en creativiteit aan te passen.  
 
Online informatiebijeenkomsten 
De informatiebijeenkomsten voor nieuwe buddy’s organiseren we nu online. 
Inhoudelijk vertellen we het verhaal van Buddy to Buddy en wat het matchingstraject 
inhoudt. Uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Voor de Nederlandse 
buddy’s werkt deze manier goed. Voor de nieuwkomers is het een grotere uitdaging 
om online te komen. We maken gebruik van tolken die tijdens de bijeenkomst zorgen 
voor een zo helder mogelijk verhaal voor iedereen. Toch is het moeilijker te polsen of 
de boodschap goed aankomt. 
Als organisatie merken we dat we het persoonlijke contact missen in deze online 
informatiebijeenkomst. Normaal gesproken zijn de informatiebijeenkomsten een 
mooie manier om een beter beeld te vormen van wie de toekomstige buddy’s zijn. 
Die informatie gebruiken we bij het maken van matches. Naast de 
informatiebijeenkomst hebben we nu vaak nog een extra contactmoment met de 
buddy’s om ons beeld aan te scherpen en goede matches te kunnen maken.  
 
Matching 
Het oorspronkelijke matchingsmoment is tijdens een groot diner met alle buddy’s die 
aan de matchingsronde meedoen. Daarmee creëren we niet alleen individuele 
koppels, maar ook een groepsgevoel. Bij de nieuwe matchingsvormen vinden we het 
belangrijk dat de balans tussen individuele matches en de community zoveel 
mogelijk blijft bestaan. Dat betekent dat we vasthouden aan de periode van vier 
maanden die een matchingsronde duurt. En dat we op (ongeveer) hetzelfde moment 
zoveel mogelijk buddy’s aan elkaar koppelen. We hebben verschillende vormen 
ontdekt die daaraan voldoen en passen binnen verschillende coronamaatregelen. In 
de loop van het coronajaar hebben we geëxperimenteerd met deze vormen, mede 
afhankelijk van de maatregelen die op dat moment golden en wat er mogelijk was. 
We kunnen inmiddels gemakkelijk op- en afschalen naar maatregelen die versoepeld 
of verscherpt worden. Een overzicht van de rondes in 2021: 
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RONDE 1 STADSWANDELING DOOR ZUTPHEN 
Wanneer groepen niet meer samen mogen komen in één ruimte kan een 
wandeltocht in de frisse buitenlucht nog wel. In april kwamen weer mooie nieuwe 
buddy's in contact met elkaar. Buddykoppels worden in een bepaald tijdslot 
uitgenodigd, ontmoeten hun buddy en maken een wandeling door de stad. 
Ondersteund door een aantal opdrachten en een whatsappgroep waarin buddy’s 
onderweg foto’s delen. Plezier was er meteen. Alle buddy's kregen een klein feestje in 
een tasje met ons nieuwe MINGLE Magazine erin en Jacqueline Arraf maakte mooie 
taartjes die goed waren ingepakt. Zo konden vrienden die overdag vasten vanwege 
de ramadan het mee naar huis nemen en er s'avonds tijdens de iftar (maaltijd na 
zonsondergang) van genieten. 

 
Omroep Gelderland kwam op bezoek in Zutphen en filmde hoe buddy’s 
elkaar voor het eerst ontmoetten en op speurtocht gingen door de stad. 
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RONDE 2  
GOOD FRIENDS SWEAT TOGETHER  
Tja, wat kan er nog wél in een lockdown? Sporten in de buitenlucht! Buddy’s 
ontmoeten elkaar voor het eerst in sportieve kleding en worden op pad gestuurd met 
allerlei sportieve opdrachten. Het ijs is snel gebroken als stagiair Jannes je direct een 
rondje om de kerk laat rennen. Deze matchingsronde, die we organiseerden in 
samenwerking met Hanzesport, werd afgetrapt met een sportieve speurtocht door de 
stad. Caitlin en Yazan lieten de kersverse buddykoppels extra zweten. Canan van 
Eetcafe Maïs stond halverwege klaar met een lekkere en gezonde Gangstah Wrap. 
 
In samenwerking met Hanzesport en Eetcafé Maïs 
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RONDE 3  
ZOMERPROGRAMMA VOOR JONG EN OUD 
In de zomer mocht er ietsje meer. Wat geweldig om in de buitenlucht weer een feest 
te kunnen vieren met elkaar! De bruisende zomerronde, gericht op jongeren zodat er 
ook in die lange zomervakantie wat te beleven valt. We organiseerden waar kon 
feestjes, activiteiten en gezelligheid. Zo genoten we bijvoorbeeld van een boottocht 
over de ijssel en een picknickfeest in het Vogelpark. Iedereen had lekkere hapjes 
gemaakt, er werden spelletjes gedaan en Bisrat en Yolan leerden ons eritrees dansen 
op hun lievelingsmuziek. Zo kwamen wij de zomer wel door. 
 
In samenwerking met ISK Zutphen en Villa Vleer  
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RONDE 4  
INDIAN SUMMER  
Wat een feest weer!  In september was het toegestaan om samen te komen op het 
terras, en daar genoten we van een heerlijke zonnetje. Bijna zestig mensen werden 
gekoppeld op deze mooie zomerse dag. Ons buddyteam had weer een bijzondere 
kennismaking voorbereid. Buddy's maakten een gezellige tocht door de stad en 
deden spelletjes onderweg (wie kent er nog het oud-hollandse spel spijkerpoepen?), 
waarna Restaurant Sultani ons gastvrij op hun mooie terras ontving. Lekker eten, een 
drankje en mooie gesprekken op een zonnige dag, we hebben genoten!  
Elke ronde organiseren we (wanneer mogelijk binnen coronamaatregelen) een 
gezamenlijke activiteit. Met deze buddygroep gingen we samen naar het Openlucht 
Museum, een groot succes! 
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RONDE 5  
MOOIE ONTMOETINGEN OP EEN MISTIGE DAG 
Mooie ontmoetingen op een mistige dag. Met het organiseren van prille 
vriendschappen in een koude tijd brengt Buddy to Buddy midden in een lockdown 
toch het kerstgevoel op gang. Samen op pad met een feestje in een tasje, een 
wandeling door Zutphen en een warme verrassing bij de gloednieuwe VRK. Bij 
terugkomst was het ijs gebroken, sommige buddy's gaan zelfs al voor elkaar koken 
met kerst! 
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KEEP IN TOUCH 
Bij alle vormen van matching geldt dat we alle buddy’s zo snel mogelijk ook bij elkaar 
hebben gebracht in whatsapp of facebookgroepen, zodat ze daar ervaringen kunnen 
delen en zien dat ze niet als enige buddykoppel meedoen en dat we zodra het weer 
kan ook een live ontmoeting/activiteit organiseren. Soms is dit pas halverwege het 
traject geweest of zelfs na het traject, hiervoor rekken we de termijn van 4 maanden 
dan uit naar een moment dat het weer kan; bijvoorbeeld naar 6 maanden. Dit levert 
vertraging en extra werk/kosten op, maar draagt zoveel bij aan het contact en de 
verbinding met onze organisatie dat we hier toch voor kiezen. 
 
We blijven stimuleren dat buddykoppels elkaar ontmoeten. Ze zoeken elkaar op voor 
bijvoorbeeld wandelingen, samen buiten sporten, werken in moestuinen, online 
afspraken of eetafspraken bij elkaar. Veel buddy’s prefereren fysieke ontmoetingen in 
de buitenlucht. Online of telefonisch is het moeilijker om echt contact met elkaar te 
leggen.  
 
Buddytalks 
De buddytalks voor Nederlandse buddy’s houden we online. De aanpak daarvoor is 
op basis van de JUMP-methode die we ook hanteren in de offline buddytalks. 
Aanvankelijke reserves aangaande coachen via een scherm moesten worden 
overwonnen en ook de technische kant van de zaak moest vorm krijgen. Maar dat 
ging al snel steeds soepeler, de creativiteit en het zoeken naar alternatieven werd 
door buddy’s zeer gewaardeerd. Uiteindelijk heeft het voor professionalisering 
gezorgd binnen de organisatie. Door middel van Break Out Rooms kan persoonlijke 
aandacht en persoonlijk ontmoeten goed worden gewaarborgd en het online 
aanhaken is laagdrempelig.  
De buddytalks voor de nieuwkomers bieden we ook online aan, maar we merken dat 
daar minder respons op komt. Door de paar buddy’s die online komen, wordt het 
moment en het delen van hun ervaringen wel gewaardeerd. In sommige perioden 
mochten we onze inloophuiskamer openstellen en dit hebben we dan ook direct ter 
ondersteuning van het contact met de nieuwkomers gedaan. De behoefte aan 
laagdrempelige ‘intervisie’ blijkt erg hoog en de live contacten worden door de 
nieuwkomers in dit kader het meest gewaardeerd. 
 
Activiteiten 
Onze activiteiten dragen bij aan het laagdrempelig kunnen ontmoeten van je buddy. 
Om dat te faciliteren hebben we online activiteiten aangeboden, activiteiten 
georganiseerd die binnen de maatregelen toch mogelijk waren op dat moment, en 
hebben we actiever suggesties gedaan voor activiteiten die buddykoppels zelf 
kunnen ondernemen, zoals online lach- of kookwoprkshops, stadswandelingen, 
sportactiviteiten of als de maatregelen het toelieten, zijn op kleine schaal huiskamers 
geopend op afspraak. 
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SHARING  
MEMORIES  
IS CREATING 
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5. PROJECTEN & 
ACTIVITEITEN 
 
De reguliere matchingsrondes vormen de basis van Buddy to Buddy. Daaromheen 
bouwen we aan een community en daarnaast zijn we altijd bezig om te kijken waar 
we wederzijdse integratie nog meer kunnen verbeteren en moeilijk bereikbare 
doelgroepen beter kunnen betrekken. Hierbij zoeken we de samenwerking met 
andere organisaties in de stad om zo het bereik en de impact te vergroten. In 2020 
hebben we ondanks corona verschillende projecten kunnen initiëren. 
 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD (MDT)  
BUDDY TO BUDDY YOUNG 
Buddy to Buddy Young koppelt vluchtelingen 
en nieuwsgierige jongeren aan elkaar. Dit 
project is speciaal in het leven geroepen voor 
jongeren tussen 17 en 24 jaar. Zij doorlopen 
hiermee het Maatschappelijke Dienstplicht 
Traject (MDT). Naast het gebruikelijke 
Buddytraject van vier maanden organiseren 
de jonge buddy’s een ontmoetingsactiviteit. 
Een leerzame ervaring in meerder opzichten. 
 
De afgelopen jaren hebben al veel jongeren, 
zowel nieuwkomers als Nederlanders, 
meegedaan aan Buddy to Buddy. Zij gaven 
altijd aan hoe waardevol het buddyschap is 
geweest voor hun ontwikkeling. Tegelijkertijd 
gaven zij ook aan dat er meer behoefte was 
aan meer informatie in het buddyschap. Met 
Buddy to Buddy YOUNG / MDT bieden we 
jongeren in het buddyschap meer ruimte voor 
voorbereidende informatie, intensievere 
begeleiding en mogelijkheden tot het inzetten van talenten. 
 
Om ons traject te blijven verbeteren, maken we een denktank van deelnemende 
jongeren. In de uitvoering organiseren jongeren zelf activiteiten en zijn ze betrokken 
bij het werven van andere jongeren. Daarnaast kunnen jongeren na 5 maanden altijd 
als jongerenambassadeur een actieve rol blijven vervullen. Bijvoorbeeld als 
ervaringsdeskundige bij informatiebijeenkomsten of gastlessen op scholen. 
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organisatie. Dat kan zijn doordat je bijvoorbeeld een groepsactiviteit voor andere 
buddy’s organiseert, door het organiseren van groepsbijeenkomsten of het slotfeest.  
 
3 DOELEN BUDDY TO BUDDY YOUNG (MDT) 

1. Talentontwikkeling: Je ontdekt en ontwikkelt je talenten op verschillende 
manieren. In de eenvoud van elke stap van het buddytraject leer je jezelf 
kennen. Bijvoorbeeld: In contact met je buddy zul je al snel merken wat het 
met je doet als je met cultuurverschillen te maken krijgt. Of wanneer je niet 
dezelfde taal spreekt. Talenten op organisatorisch of uitvoerend vlak ontdek je 
door je in te zetten voor de organisatie. 

2. Iets doen voor een ander: bij Buddy to Buddy Young zet je je in om het sociale 
netwerk van een ander te vergroten en zo isolement of eenzaamheid te 
voorkomen. Je maakt dit niet alleen voor jouw buddy mogelijk, maar draagt 
ook bij aan de organisatie, zo vergroot je je impact. 

3. Ontmoeting tussen jongeren en andere doelgroepen: 
naast je eigen buddy ontmoet je veel andere mensen van 
verschillende leeftijden en culturen Elke matchingsronde 
bestaat uit minimaal 50 deelnemers, daarnaast kom je via 
activiteiten ook gemakkelijk in contact met anderen. 

 
 
STORYTWISTER 

De Storytwister is een vrolijk, handzaam en praktisch hulpmiddel in het contact 
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tussen buddy’s. In het Nederlands, Arabisch, Engels en Tigrinya staan spel-
opdrachten die buddy’s samen kunnen uitvoeren. De Storytwister ontwikkelden we in 
2021 ter ondersteuning van Coronaproof ontmoetingen tussen buddy’s. De 
spelelementen bieden eenvoudige openingen tot gesprek om elkaar te leren kennen.  
 
Sinds we - door Corona en lockdowns - hebben ervaren dat contact niet altijd 
vanzelfsprekend is, kwamen wij als organisatie voor een uitdaging te staan. Hoe 
maken we verbinding in een tijd waar sociale isolatie de norm is? Vanuit die gedachte 
zijn we op de Storytwister gekomen. Een handzaam spel, waarmee twee mensen of 
meer op een laagdrempelige en speelse manier verbinding kunnen maken. Een 
antwoord op de vraag naar meer nabijheid, samenzijn en plezier. Op afstand, maar 
toch dichtbij. 
 
 
Met de Storytwister in handen worden spelers eenvoudig uitgenodigd verhalen te 
delen door middel van associatie. De Storytwister is een vouwkaart waarop begrippen 
en bijpassende iconen staan. Om de beurt wordt blind een icoon gekozen en 
vervolgens het verhaal gedeeld waarmee de icoon als eerste wordt geassocieerd. Op 
deze manier stappen we weg bij de grote vragen en laten we mensen delen wat voor 
hen belangrijk is. Je kunt het spel steeds opnieuw spelen en elke keer zullen er 
andere verhalen ontstaan. Het is te spelen voor iedereen ongeacht of je de taal 
goed spreekt. Het biedt mensen de ruimte om herinneringen en verhalen te delen die 
anders niet ter sprake zouden komen, maar verbindend zijn in het elkaar leren 
kennen. Aan de andere zijde leggen we het spel in verschillende talen uit, vertellen 
we meer over verbinding en over de organisatie. 
 
Onze ervaring met onze Storytwister in 2021:  
Of je elkaar al jaren kent of elkaar nog nooit gezien hebt: Storytwister geeft een 
handvat om elkaar beter te leren kennen, plezier te hebben en naar elkaar te 
luisteren. Om je gehoord en gezien te voelen en samen in verbinding te staan. Die 
verbinding zorgt voor minder eenzaamheid, meer begrip en een breder perspectief 
op de mensen om ons heen. 
 

 
OPENLUCHT MUSEUM 
In oktober, nog in between lockdowns, konden we met een bus vol uitgelaten 
buddy's op reis terug de Nederlandse geschiedenis in. Een ouderwetse tram, 
boerderijtjes uit vroegere tijden, oude ambachten, steltlopen, een prachtig herfstig 
park en vooral heel veel plezier. Om het af te sluiten dansten we de dabke op het 
plein. Prachtig hoe zoveel culturen en alle verschillende leeftijden samen kwamen. 
Dankzij de enorme Groengrijs bus en buschauffeur Henk waren er nog genoeg 
plekken in de bus om ook leerlingen van ISK Zutphen mee te nemen. Deze dag 
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organiseerden we met Jacqueline de la Rie vanaf Kunst & Meer. Heel veel dank aan 
deze fantastische organisatie. Dit kon allemaal dankzij een bijdrage en hulp van 
MPower/De Zutphense Uitdaging, en het Open Lucht Museum die prettig met ons 
mee dachten om alles mogelijk te maken. 
 

 
 
 
5 JARIG BESTAAN 
In mei 2021 bestond Buddy to Buddy Zutphen 5 jaar. Uiteraard voor ons weer een 
mooie kans om te laten zien hoe leuk het is om elkaar te leren kennen en welke 
mooie vriendschappen en verhalen hieruit voortkomen. Om het in coronatijd toch te 
vieren hebben we in de maand mei elke dag een buddyverhaal gedeeld.  
 
OVERIGE ACTIVITEITEN & EVENEMENTEN  
Iedere woensdag Spelletjesavond  (afgelast ee groot deel van het jaar)  120  
Iedere donderdag Inloopmiddag huiskamer m.u.v. najaar vanwege corona 220 
Online open huiskamer (5 keer)        87 
15 januari Online kookworkshop        9 
13 februari Lachworkshop (online)       23 
9 april Online Kookworkshop Eetzafé Mais       15 
2 juni COA Nederland op bezoek        12 
8 juni Buddy kraam Baudartius        60 
30 juni Sportdag ism Hanzesport         70  
23 juli picknick in het volgelparkt         21 
30 juli creatieve middag met Ibrahim       16  
10 augustus lachworkshop (live)        12 
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13 augustus eten bij Villa Vleer        15  
28 augustus Catering Cellofestival        7 
5 september boottocht IJssel        15 
2 oktober Rima Khleich in concert (gratis voor buddy’s)    15  
oktober Tunnelkunst         5 
27 oktober online Openlucht Museum ism ISK      70 
30 oktober Tekenworkshop kunstenaar Jan Verburg      30 
13 december opnames korte film Thabet      5 
30 december kerst fotoshoot bij de kerstbal Houtmarkt    50 
opnames kerstfilmpje          25 
 
In totaal hebben 902 mensen deelgenomen aan onze activiteiten. Daarin zijn de 
reguliere matchingsrondes en buddytalks niet meegenomen. 
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6. EVALUATIE EN 
WAARDERING 
 
EVALUATIE BUDDY’S 
Buddy to Buddy is een lerende organisatie en we vragen regelmatig feedback aan 
onze deelnemers. Uit de antwoorden blijkt dat buddy’s ons traject zeer waarderen, 
onze organisatie goed beoordelen en ook met bruikbare verbetersuggesties komen 
waar we regelmatig wat mee doen. De belangrijkste conclusies:  
 

Vragen aan Nederlanders Gem. cijfer 2021 2020     2019 

Geef een cijfer voor de informatievoorziening 
vooraf 7,7 7,4 7,7 

Geef een cijfer voor de ondersteuning/ 
begeleiding tijdens het traject 7,8 7,4 7,7 

Welk cijfer geef je het buddyproject van Buddy 
to Buddy?  8,5 8,3 8,8 

Met hoeveel andere mensen is jouw buddy in 
contact gekomen via jou? 2,8 5,2 6,8 

Hoeveel mensen heb jij over je ervaringen 
verteld (schatting)? 12,5 15,2 21,8 

 
De respondenten geven ons gemiddeld een 8,5 op de vraag: Welk cijfer geef jij 
het buddyproject van Buddy to Buddy?  
 
Daarnaast geven deelnemers de informatievoorziening vooraf een 7,7, evenals de 
ondersteuning/ begeleiding tijdens het traject; 7,8. Verder hebben we gemeten dat 
nieuwkomers via hun buddy gemiddeld met 2,8 andere mensen in contact zijn 
gekomen. En dat Nederlanders gemiddeld 12,5 andere mensen hebben verteld over 
hun ervaringen.  
 

Vragen aan nieuwkomers Gem. cijfer 2021 

Geef een cijfer voor de begeleiding tijdens het 
traject 9,4 

Hoeveel Nederlanders heb je leren kennen via 
het traject? 6,7 

Welk cijfer geef je het buddyproject van Buddy 
to Buddy?  9,7 
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INVLOED CORONA OP IMPACT 
Uiteraard zijn we na iedere matchingsronde onze standaard evaluaties blijven 
uitvoeren. Net als in 2020 krijgen wew uit die evaluaties is dat: 

- de tevredenheid van buddy’s hoog blijft; 
- buddy’s naar manieren blijven zoeken om elkaar te ontmoeten 
- de tevredenheid over begeleiding dit jaar zelfs hoger is. We denken dat dit 

komt doordat we zelf inmiddels over de grootste schok heen waren, ons 
hebben herpakt en ook in kleinere groepen werkten. Hierdoor konden we 
meer aandacht geven per persoon. 

- er is een (logische) terugloop in de uitbreiding van het netwerk van 
nieuwkomers, doordat buddy’s elkaar vaak wel ontmoeten, maar vanwege de 
maatregelen niet in groepen afspreken en elkaars familie/vrienden zo niet 
leren kennen.  

 
Naar mate er in het traject minder live contact en minder groepsactiviteit is geweest, 
zie je dat de impact op het uitbreiden van het netwerk ook wat afneemt. Met name in 
het door de nieuwkomer opbouwen van een sociaal netwerk onder Nederlanders 
zullen we dit op de lange termijn waarschijnlijk terugzien. Naast de kruisbestuivingen 
die normaalgesproken in onze groepen van nature ontstaan, valt ook het element 
weg van de contacten buiten Buddy to Buddy die wel via het buddyschap tot stand 
komen. Zo zijn er via hun buddy vaak sociale gelegenheden en situaties waardoor de 
nieuwkomer ook andere Nederlanders leert kennen. 
 
Zoals beschreven ervaren we de nieuwe manieren van het matchingsmoment niet 
negatief. Het is fijn te ervaren dat we kunnen afwisselen met methoden van matching 
en per moment kunnen zoeken naar de aanpak die op dat moment het best werkt. 
Vooral voor de ontmoetingen tussen buddy’s, in de buddytalks en voor de activi-
teiten kijken we ernaar uit om weer fysiek dingen te kunnen organiseren. Dat blijft 
toch echt de beste manier om een groep te vormen, mensen te ontmoeten en het 
échte Buddy to Buddy gevoel en DNA mee te geven aan onze buddy’s. Bovendien is 
dat ook echt de manier waarop ook buddy’s uit eerdere ronden aanhaken en 
betrokken blijven en de Buddy to Buddy familie blijft groeien. 
 
Desalniettemin zien we dat er nog steeds heel veel effect dankzij de koppelingen. Dit 
komt niet alleen in de cijfers van de verschillende enquêtes terug, maar ook 
anekdotisch in de verhalen en vele berichten die we terugkrijgen. Een paar quotes uit 
evaluaties: 
 
Nieuwkomer: “Mijn vriendin was erg mooi en respectvol. Ze zorgde ervoor dat ik van 
Nederlanders hield.. Ik was bang dat ze racisme zouden hebben.. Ik was bang om met 
iemand van hen te praten die me niet zou accepteren omdat ik Arabisch ben.. Ik vroeg 
me af .. Misschien willen ze ons niet in hun land.. Maar mijn vriendin heeft me gemaakt 
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Ik zal sterk zijn en toen praatte ik met Nederlanders.. We hadden een goede tijd 
samen.. We hadden het over de gebruiken en tradities van Nederland.. Ook Syrië.” 
 
Nieuwkomer: “I no longer find difficulty in communicating with Dutch people and 
become more confident in living in a new society, and accepting its culture”
 
Nieuwkomer: “Ik heb veel aan deze ervaring gehad. Ik ben erg blij. Ik hoop leuke 
mensen zoals zij in mijn leven te ontmoeten.” 
 
Nederlander: “Ik hoef niet meer naar het buitenland of op reis sinds ik af en toe aan 
een buddy gekoppeld word. De wereld komt naar me toe, verrijkt me ‘  
 
Nederlander: “Buddy zijn is een waardevolle levenservaring” 
 
INDIRECTE EFFECTEN  
Naast onze doelstelling zien we als gevolg van het buddyschap nog heel veel 
indirecte effecten.  

- Buddy’s die samen een (bij)baan zoeken en vinden 
- Buddy’s helpen elkaar met verhuizen, inrichten van hun nieuwe huis, met    

papierwerk, met studiekeuze, met gezinshereniging, etc etc.  
- Buddy’s spreken de Nederlandse taal vaker. Dat op zichzelf helpt natuurlijk, 

maar ook raken zij meer gemotiveerd om de taal snel te leren om zich goed 
verstaanbaar te kunnen maken in hun nieuwe omgeving.  

- Buddy’s signaleren wanneer het niet goed gaat en via ons netwerk brengen we 
deze persoon zonodig in beeld bij hulpverleningsorganisaties.  

- Etc 
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WAARDERING EN GROEI  
In 2021 is Stichting Buddy to Buddy uitgeroepen tot winnaar van de Brouwer 
Vertrouwensprijs ter waarde van € 100.000 van de Koninklijke Hollandse Maatschappij 
der Wetenschappen (KHMW). Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor hét maatschappelijke 
initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Zijne 
Majesteit de Koning was aanwezig bij de digitale uitreiking van de vijfde Brouwer 
Vertrouwensprijs. 
 
Mede- oprichter Armijn van Roon: “We zijn heel dankbaar voor deze eervolle prijs. 
Niet in de laatste plaats omdat deze prijs gaat over het bevorderen van vertrouwen. 
We proberen daar dagelijks aan bij te dragen door bijzondere ontmoetingen te 
organiseren; 1-op-1 en in groepsverband. We zijn vreemdelingen, totdat we elkaar 
leren kennen. Wanneer we voorbij de verschillen en vooroordelen, openstaan voor de 
ander, dan verrijken we ons leven en groeit het vertrouwen vanzelf. In een wereld vol 
polarisatie is contact maken het beste medicijn.” 
 
Samenvattend koos de jury Buddy to Buddy uit als een helder, actueel, goed 
georganiseerd initiatief dat, vanuit individuele persoonlijke inspiratie, midden in de 
meest tere problematiek van onze samenleving met opgestroopte mouwen bouwt 
aan onderling vertrouwen. De jury benadrukt verder de wezenlijke bijdrage van de 
organisatie aan het vertrouwen in de samenleving:  
 
Opgedragen aan de community 
De prijs is opgedragen aan alle buddy’s, al die mooie mensen die laten zien dat het 
kan! Buddy to Buddy is inmiddels in 12 Nederlandse gemeenten gevestigd en ruim 
5000 buddy’s hebben deelgenomen aan het traject. Buddy to Buddy zal de komende 
tijd groeien naar meer plekken in Nederland. Van Roon: “Elke nieuwe vriendschap is 
een stap dichterbij een wereld waarin mensen maximaal van elkaar mogen 
verschillen, en tegelijkertijd maximaal verbonden zijn. Daar gaan wij voor, stap voor 
stap, vriend voor vriend.’ 
 
Op het moment van schrijven is Buddy to Buddy gevestigd in 12 locaties: Zutphen, 
Breda, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Bronckhorst, Wageningen, Amersfoort, 
Leeuwarden, Rotterdam, Nijmegen en Utrechtse Heuvelrug. Het prijzengeld wordt 
besteed aan de verstecviging van de landelijke organisatie zodat bestaande en 
nieuwe steden goed kunnen worden ondersteund. 
 

 
Bekijk hier de prijsuitreiking! 
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7. ORGANISATIE 
 
Stichting Buddy to Buddy Zutphen 
 

ORGANOGRAM LOKALE STICHTING 
 
Omdat wij onze organisatie zoveel mogelijk op organische wijze willen vormgeven 
hebben we het woord organogram bijna letterlijk genomen en onze 
organisatiestructuur in beeld gebracht aan de hand van de metafoor van de boom, 
haar netwerk van wortels en de gezamenlijkheid van een bos. Dit beeld blijft voor ons 
leidend. Hieronder is onze lokale stichting uitgebeeld met al haar activiteiten. De 
noest in het midden van de boom vormt het hart van de organisatie en bestaat uit 3 
kringen: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 35 

 

 
Raad van Toezicht (onbezoldigd) 
Ian Muller 
Marius Palsma 
Hans Derksen 
 
In 2020 is de bestuursvorm omgezet in een Raad van Toezicht. De lokale kartrekker(s) 
(projectleider, coordinator en vrijwilligers), krijgen hiermee het gepaste eigenaarschap 
en ruimte om lokaal te ondernemen en tegelijkertijd blijft de bewaking (op gepaste 
afstand) van organisatie en is de verbinding met de landelijke organisatie formeel 
geborgd. Ilonka de Haan heeft afscheid genomen en Hans Derksen is aangetreden als 
lid van de Raad van Toezicht. In 2021 hebben zich verder geen wijzigingen 
voorgedaan. 
 
Facilitair team (0,8 FTE) 
De volgende kring daaromheen is het facilitair team. Het facilitair team bestaat uit 
een projectleider en een coördinator, samen voor 0,8 fte, beide als zelfstandig 
professionals ingehuurd. Daarbij worden zij wisselend ondersteund door stagiairs, 
werkervaringsmedewerkers en (structurele) vrijwilligers. 
 
De stuurgroep (onbezoldigd) 
De volgende kring daaromheen is de stuurgroep. De stuurgroep is oorspronkelijk 
voortgekomen uit de initiatiefgroep en bestaat uit ongeveer 7 vrijwilligers die 
gezamenlijk meedenken over de strategie en de organisatie mee ‘dragen’. Soms in 
beleid, maar ook in de uitvoerende zin. De projectleider neemt zitting in de 
stuurgroep.  
 
De Backbone 
Het facilitair team en de stuurgroep vormen samen de ‘backbone’. Dit is de stam van 
de boom van waaruit de vertakkingen kunnen groeien. Elke vertakking staat voor een 
werkgroep die binnen de door de stuurgroep of het facilitair team gestelde kaders, 
als zelfsturend orgaan opereert, altijd met iemand erbij van de stuurgroep als ‘linking 
pin’ met de backbone, die ervoor zorgt dat de verbinding met de (richting van) de 
organisatie gewaarborgd is. 
 
De vertakkingen; werkgroepen 
De vertakkingen zijn eigenlijk werkgroepen waaronder diverse taken en activiteiten 
vallen. Deze vertakkingen hebben we als werkwoorden geformuleerd omdat zij altijd 
gericht zijn op het ‘doen’.  
 
De werkgroepen bepalen zelf hun samenstelling en range van hun activiteiten binnen 
het thema. De werkgroepen bestaan in de regel uit 3 tot 7 vrijwilligers. Sommige 
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vrijwilligers nemen zitting in meerdere werkgroepen (of organen) tegelijkertijd, dit 
juichen we toe vanwege de interne kruisbestuiving die dit voortbrengt. In totaal zijn 
er (naast de +/- 10 stuurgroep en facilitaire vrijwilligers) gemiddeld ruim 30 
vrijwilligers actief in werkgroepen. Elk blaadje vertegenwoordigt een deelgebied van 
de betreffende vertakking. Deze blaadjes veranderen continu, evenals de 
samenstelling van de werkgroepen. Dit maakt de organisatie intern flexibel en extern 
gezien wendbaar.  
 
VERBINDING MET LANDELIJKE ORGANISATIE  
De landelijke organisatie, Stichting Buddy to Buddy Nederland, is de 
franchisegevende organisatie en heeft als belangrijkste doel om de groei aan te jagen 
middels het faciliteren van Pilots en de bloei van de lokale stichtingen te 
ondersteunen met kennisuitwisseling, netwerk, inzet van expertise en brandbuilding. 
De landelijke organisatie heeft geen uitvoerende rol, maar primair een aanjagende, 
voedende en wervende.  
 
De Landelijke stichting ziet haar taak voornamelijk in het voeden van de lokale 
stichtingen door daar waar mogelijk ondersteuning en kennisuitwisseling te 
faciliteren. Daarom kiezen ervoor om meer als een bottum-up wortelnetwerk te 
opereren dan als een top-down organisatie.  
 

  



 
   

 

 37 

 

8. PARTNERS  
SAMENWERKEN IN ZUTPHEN  
We hebben gemerkt dat veel organisaties en ondernemers in de stad onze 
bevlogenheid delen en daar graag een bijdrage aan willen leveren. Zo werken we 
samen aan een mooiere stad. Wij geloven dat we door de handen ineen te slaan nog 
meer impact kunnen maken. De samenwerkingen komen in vele vormen. Dit kan een 
eenmalige ondersteuning zijn om een evenement mogelijk te maken, structurele 
ondersteuning of een duurzame verbinding om samen aan ons doel te werken. 
Hieronder worden de belangrijkste samenwerkingen uitgelicht.  
 
STICHTING VIA  
Stichting VIA (Verbinding Integratie initiatieven en Activiteiten) is een 
netwerkorganisatie van zo’n 25 partners/organisaties die zich in Zutphen inzetten 
voor vluchtelingen en/of statushouders. Het is een unieke combinatie van zowel 
vrijwilligers- als professionele organisaties. Door een warm contact met de 
deelnemers houden we elkaar op de hoogte en krijgen we de mogelijkheid om 
samen te werken op verschillende terreinen.  
 
PROFESSIONEEL NETWERK VLUCHTELINGENWERK  
We werken samen met alle organisaties rondom vluchtelingenwerk en integratie. Er 
zijn verschillende overlegtafels geweest over kwetsbare groepen zoals amv’ers. We 
verwijzen door, organisaties dragen buddy’s aan, we overleggen in verschillende 
samenstellingen en een aantal mensen van Buddy to Buddy heeft een nieuw initiatief 
in het leven geroepen: Stichting High5!  
COA // ISK // Vluchtelingenwerk // Stichting High5! // Het Plein // Gemeente Zutphen 
// GGD // GGNet // Tactus // Woonbedrijf Ieder1 // Perspectief // CJG // Nidos // 
Graafschap Bibliotheken  
 
ORGANISATIES EN BEDRIJVEN  
We werken ook samen met (horeca)ondernemers in de stad die ons initiatief een 
warm hart toedragen. Verschillende bedrijven stellen hun locatie ter beschikking voor 
o.a. matchingsdiners, andere organisaties leveren bijdragen in middelen of in natura. 
Ijsbonnen, gratis bloemen voor de aankleding van onze diners, advies bij de 
ontwikkeling van onze organisatie, oprichting door de notaris, maar ook eenmalige 
financiele bijdragen.  
ISK Zutphen // De Zutphense Uitdaging // Dat Bolwerck // DWR Notarissen // 
Driekant // Eetlokaal Waterkracht // IJsselstroom // Powershoot – Petra van Vliet // ’t 
Pakhuys // De Hanzehof // Het Internationaal Cellofastival // Neleman // Hema // 
Helmich Films // Jacqueline Arraf Kookt// Great Communicators // Alliander // 
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Schoolfruit.nl // Kunst & Meer // GroenGrijs bus // Hogeschool Saxion // Het Stedelijk 
Dalton College // Warnshuus // Luxor // De Hanzehof // De Zutphense Uitdaging // 
Talamini // Horta // Vaticano // Hema // Motrac Industries // Broodfabriek // 
Proeflokalen // Loket13 // Eetcafé Mais // SuperNatuur // BioToko 
 
FONDSEN & DONATEURS  
Waardevolle bijdragen leveren ook verschillende organisaties in middelen of in 
natura. Ijsbonnen, gratis bloemen voor de aankleding van onze diners, advies bij de 
ontwikkeling van onze organisatie, oprichting door de notaris, maar ook financiele 
bijdragen leveren de volgende organisaties:  
Oranje Fonds // Gemeente Zutphen // Hic Jacet Robur // Gebroeders 
BakkersWeeshuis // HJR// Soroptimisten // Particuliere donateurs // St. Anthony 
Groote Broederschap // Van der Boom Advies // Andre Dragt // Care From Your 
Heart // Fonds voor minderjarigenzorg // Torenfonds // STEK Advocaten // Matz 
Carwash//  
 
DANK AAN ONZE VRIJWILLIGERS  
Buddy to Buddy wordt mogelijk gemaakt door een heel groot team van vrijwilligers. 
Oude en nieuwe Nederlanders die zich eenmalig of structureel inzetten voor de 
Buddy to Buddy familie. Zonder hen kan Buddy to Buddy niet de resultaten 
neerzetten zoals in dit jaarverslag gepresenteerd.  
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9. DOORKIJKJE 2022 
 

Onze ambities voor komend jaar 

Buddy to Buddy is als burgerinitiatief geboren in Zutphen en heeft daar na veel 
pionieren en het verfijnen van onze werkwijze, inmiddels meer dan 1.700 mensen aan 
elkaar gekoppeld en veel laagdrempelige activiteiten georganiseerd. We kunnen 
zeggen dat we een ‘ volwassen’ organisatie zijn geworden, maar we blijven ons ook 
steeds ontwikkelen. Ondanks de beperkte middelen weten we elk jaar weer opnieuw 
nieuwe projecten en initiatieven te realiseren, allemaal met hetzelfde doel; oude en 
nieuwe Nederlanders meer met elkaar in verbinding brengen.  
 
OP VOLLE STERKTE 
Allereerst hopen we in 2022 hopen we weer op volle sterkte te kunnen functioneren. 
Op het moment van schrijven ziet het er goed uit, de coronamaatregelen zijn van 
tafel. De aanmeldingen lopen ook goed. De verwachting is daarom dat we weer snel 
op ons oude niveau zitten. Dat betekent ook dat we weer meer activiteiten kunnen 
organiseren, zoals ook de Eat & Meet. 
 
EAT & MEET 
De Eat & Meet heeft in 2020 en 2021 twee jaar stil gelegen. De vele vragen van 
mensen laten zien dat veel gezinnen in Zutphen zodra het kan weer willen meedoen. 
Zodra de maatregelen het toelaten zullen we zeker weer een Eat & Meet organiseren. 
Vooral met kerst zijn er veel Zutphense gezinnen die hun huis openstellen voor een 
vluchteling (gezin) uit het azc.  
 
OEKRAINE 
De huidige ontwikkelingen raken ons diep. Laten 
we hopen dat deze oorlog snel voorbij is en 
zoveel mogelijk Oekraïners weer terug kunnen 
naar hun geliefde land. We krijgen veel vragen 
wat mensen kunnen betekenen. Onze tip; geef 
vooral vanuit overvloed, op een manier die bij jou 
past. Sluit je aan bij een van de vele organisaties 
die jou met hun expertise en ervaring kunnen 
ondersteunen en je hulp goed kunnen gebruiken. 
Iedereen die haar thuisland noodgedwongen 
heeft moeten verlaten is welkom bij Buddy to Buddy. Ook gastgezinnen raden we aan 
om zich samen aan te melden bij Buddy to Buddy zodat ze er niet helemaal alleen 
voor staan. 
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