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Quiet Community Maastricht 

Idee Tilburg uit Quiet500, Evidence based / proven 
concept 
 

Doel: verzachting, bewustwording en empowerment 
 

Verlichten armoede door verwennerij, product of dienst 
 

Ontmoeting in Community inloop (Quiet Live) 
 

Hervinden kracht, betekenis 
 

Wat?  
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Data driven match platform (=basis van de 
gemeenschap) 
 

Resultaat:  
1. even uit de “bubbel”, andere omgeving, ontspanning 
2. bewustwording van het feit dat je wel degelijk         

 meetelt én  
3. eigen kwaliteiten, kunde en kennis gaan inbrengen in      

 plaats van afhankelijkheid, kwetsbaarheid. 
4. voorbeeld (kansen) voor kinderen in gezin 

Wat?  



Quiet Community Maastricht 

Members afkomstig uit armoedecirkels (voedselbank…) 
Inschrijven; zonder tegenprestatie, basis van vertrouwen  
Geven door middel van “tags” hun interesse aan 
Reageren op aanbiedingen van sponsors  
Members zijn niet herkenbaar (stigma) “cadeauvoucher” 
Ontmoeting: middagen op locatie, eigen kracht inbreng 

members 
Verbinding :  inloop op locatie (inschrijvingen, 

activiteiten, kijken/reageren op bulk-aanbod)  

Hoe?  
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Met wie?  

Sponsors: (bedrijfsleven) 
 
Horeca, zwembad, bioscoop, theater,                                      

detailhandel, sportschool, etc 
6 aanbiedingen per jaar                                                      

(bijv. min 2 kaartjes/couvert per keer)  
Regulier aanbod, “cadeauvouchers” i.v.m. stigma 
Financiële ondersteuning organisatie 
Financiële ondersteuning aankopen bij andere sponsoren 
Personele ondersteuning, vrijwilligers, activiteiten 
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Met wie?  

Members: (gezinnen en alleenstaanden) 
 
Mensen uit gekende hulpverleningsregelingen (bijstand, 

schuldhulpverlening, voedselbank, maatschappelijk werk) 
Mensen bekend bij armoedestichtingen (De Gouwe, 

VeuldiechGood,  Stille Armen, Caritas Mosa, Fietsbank enzovoort) 
Members get members 
Inloop: laagdrempelige locatie 
inschrijfmogelijkheid QCM  
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Met wie?  

Supporters:   
 
Alle inwoners van Maastricht 
Particulieren die aanbod hebben (vrijwilligers….) 
Universiteit, Hogeschool, Gemeente, MUMC, (sport-) 

verenigingen 
Service- en businessclubs Rotary RondeTafel Kiwanis MKB 

enz. 
Media ondersteuning  (introductie en voorlichting) 
Ambassadeur(s)   PM-ers (Prominente Maastrichtenaren) 

 



Quiet Community Maastricht 
Toekomst 

2017:   
150 members in Maastricht, inrichten organisatie met vrijwilligers 
Eind 2017 “online” platform/infrastructuur in werking 
Eind 2017 300 aanbiedingen  
2018: 
Uitrol cirkel naar 500 members 
 Diversiteit aanbod vergroten, meer en andere sponsors 
 Te realiseren matches naar 1500 matches 
2019 
 stichting QCM op eigen kracht 
 5000 matches op jaarbasis. ( netwerk 1000 sponsoren groot en 

klein) 



Wordt jij ook QuietProof?  



 



 



 



 



 


