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We zijn vriendinnen en brengen 
elkaar plezier, grapjes, spelletjes 

en vooral een steun in de rug. 
Zonder Buddy to Buddy had ik Zayd 
nooit leren kennen.IK kan iedereen 

aanraden om mee te doen.

‘‘ Wat hebben we gedaan?
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INLEIDING

In 2020 hebben Stjoer en Stichting Jong en Ondernemend Friesland 

(JOF) het project Onze Familie In Leeuwarden opgericht. In 

samenspraak met nieuwkomers werd duidelijk dat er naast de 

huiskamer Sedrana en de maandelijkse Meet Up’s ook behoefte was 

aan individueel vriendschappelijk contact met Nederlanders. De 

projectleiders van ‘Onze Familie In Leeuwarden’ zijn op zoek gegaan 

naar bestaande succesvolle projecten en organisaties. Al snel kwam 

Buddy to Buddy in zicht en begin 2021 hebben de eerste verkennende 

gesprekken tussen Stjoer, JOF en Buddy to Buddy plaatsgevonden. In 

maart 2021 is besloten twee pilots volgens de visie van Buddy to 

Buddy uit te voeren in Leeuwarden.De eerste pilot ging na alle 

voorbereidingen in april 2021 van start. Op 29 juni ontmoetten 44  

buddy’s elkaar voor het eerst  tijdens een match and walk, in het 

prachtige centrum van Leeuwarden. Jan Willem en Isa waren het 

eerste koppel dat kennismaakte bij Eetcafe Spinoza.

De tweede pilot startte in September en het matchingsdiner was op 26 

oktober. In het Clubhuis ontmoetten 34 buddys elkaar tijdens een 

heerlijk diner.

Na de match and walk en het matchingsdiner gingen buddykoppels 1-

op-1, en ook in groepsverband met elkaar op stap. In dit verslag lees je 

wat we hebben gedaan en welke resultaten er zijn behaald. 

CORONA EFFECTEN

Tijdens de pilots zijn er ook uitdagingen geweest. Zo werden we net als 

iedereen geconfronteerd met de effecten van het coronavirus.

Met het oog op de Corona maatregelen en de 1,5 meter samenleving 

konden geplande activiteiten niet altijd doorgaan. Er zijn aanpassingen 

gedaan en we hebben buiten en digitale activiteiten georganiseerd. De 

digitale activiteiten voldeden in Corona tijd aan behoeften maar Buddy to 

Buddy gaat over echt contact maken, verbinden en ontmoeten en dat is 

natuurlijk fysiek altijd leuker. 

RESULTATEN

Waar we heel trots op zijn is de feedback van onze buddy’s. Ondanks dat 

online begeleiding aan het van het traject een uitdaging was, hebben de 

meeste buddy’s het traject als zeer waardevol ervaren. 
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Buddy to Buddy matcht nieuwkomers en inwoners aan  elkaar op basis van 
gelijkwaardigheid en gezamenlijke interesses. Dit doen we in de vorm van een 
matchingsronde. Dit is een traject van vier maanden waarin we de basis  
leggen voor een langdurig contact, verbinding of zelfs vriendschap. Tijdens het 
traject worden buddy’s op intensieve wijze gematcht, geïnformeerd en  
begeleid. Op die manier vergroten we de kansen op een goede verbinding.

Deel 1 | het TRAJECT
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BUDDYTALK  13 juli, 26 augustus en 14 september

Een belangrijk onderdeel van het matchingstraject is de intervisie. 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. Deze avonden zijn van belang, omdat het bespreken van culturele 

verschillen of verschillende verwachtingen het wederzijds begrip vergroot en het 

contact verdiept en verduurzaamt.

ACTIVITEITEN

Als organisatie zetten we in op het bouwen van een community. Door activiteiten te 

organiseren, zorgen we ervoor dat het contact gemakkelijker verloopt. Op die manier 

zijn we in staat drempels te verlagen en maken we de match tot  een succes. Binnen 

Sedrana en de Meet Up’s, de huiskamer en maandelijkse ontmoetingsactiviteiten van 

‘Onze Familie In Leeuwarden’ worden verschillende activiteiten georganiseerd. 

Buddykoppels worden uitgenodigd om aan deze activiteiten deel te nemen.

EINDFEEST 28 september en 1 maart

Tenslotte sloten we het traject af met een slotfeest. Vanwege Corona zijn dit geen 

grote feesten geweest maar hebben we bij Sedrana met een hapje, drankje, spelletje 

en gezelligheid het traject afgesloten. Als aandenken kregen de buddy’s allemaal een 

mooi afgedrukte foto van onze fotograaf, gemaakt tijdens hun eerste ontmoeting.

EVALUATIE

Na het eindfeest is er een enquête verstuurd naar alle  deelnemers van het traject. 

Hiermee wordt de impact van het  project gemeten en tevredenheid van de 

deelnemers. Met de feedback kunnen we het traject blijven verfijnen. De resultaten 

hiervan, en een aantal persoonlijke verhalen en quotes, staan in het volgende 

hoofdstuk.

Na een maand voorbereiden startte het eerste pilot traject in Leeuwarden in mei 

2021. Door een oproep op social media kwamen de eerste aanmeldingen van 

Nederlandse buddy’s binnen. Via het project ‘Onze Familie In Leeuwarden’ volgden 

de aanmeldingen van nieuwkomers ook snel.Voor de tweede pilot is de werving in 

augustus gestart. Een aanmelding van een student van Campus Fryslân zorgde er 

voor dat we bij de Governing Bodies Fair een presentatie over Buddy to Buddy 

mochten geven. Dit resulteerde in verschillende aanmeldingen van studenten voor 

de informatieavond.

WERVING EN INSCHRIJVEN

Buddy’s worden gekoppeld op basis van gemeenschappelijke interesses. We 

focussen op wat we gemeen hebben, en met elkaar delen. Door mensen te koppelen 

op basis van overeenkomsten vergroten we de kans op duurzaamheid in het contact. 

Het matchen begint bij de inschrijving, waarbij zowel de nieuwkomers als de 

Nederlanders een uitgebreide vragenlijst invullen over wie ze zijn, wat ze zoeken in 

een buddy en wat voor hen belangrijk is.

INFORMATIEAVOND 14 juni en 27 september

Na de inschrijving kwamen de toekomstige Nederlandse buddy’s naar de 

informatieavond, waar we inhoudelijk ingingen op het traject van Buddy to Buddy en 

wat ze konden verwachten vanuit de organisatie. Daarnaast was er ruimte voor 

kennismaking. Alle aanwezige buddy’s hebben zich na de informatie aangemeld om 

buddy te worden. De nieuwkomers informeerden we 1 op 1. We deden dat bij 

Sedrana of op een gezellige plek in het centrum van Leeuwarden.

MATCHING

Na de inschrijving en de informatieavond zijn buddy’s  aan elkaar gematcht. Met de 

achtergrondinformatie en alle deelnemers een keer persoonlijk ontmoet, konden we 

goed matches maken. Het matchen is maatwerk maar ontzettend leuk om te doen.
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Wat hebben we gedaan?
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Buddy to Buddy matcht nieuwkomers en inwoners aan  elkaar op basis van 
gelijkwaardigheid en gezamenlijke interesses. Dit doen we in de vorm van een 
matchingsronde. Dit is een traject van vier maanden waarin we de basis  
leggen voor een langdurig contact, verbinding of zelfs vriendschap. Tijdens het 
traject worden buddy’s op intensieve wijze gematcht, geïnformeerd en  
begeleid. Op die manier vergroten we de kansen op een goede verbinding.

Deel 2 | DE EERSTE ONTMOETING
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HET MATCHINGSDINER
Door Aukje van der Veen

“Ik had eerder tijdens mijn werk wel te maken gehad met nieuwkomers, maar 

nu was ik best zenuwachtig. Gezonde zenuwen omdat ik nu iemand ging 

ontmoeten waar ik mogelijk een vriendschap mee op ga bouwen en omdat ik 

nu ook afhankelijk was of de ander mij ook leuk gaat vinden. Ik had allerlei 

vragen als verstaan we elkaar, wie ga ik ontmoeten, waar komt hij of zij 

vandaan, wat ga ik als eerste zeggen als we elkaar zien? Bij binnenkomst 

merkte ik dat de spanning bij de anderen ook aanwezig was. Dit was ook een 

geruststellend gevoel. We zijn allemaal benieuwd wie wij gaan ontmoeten en of 

het klikt.

Na binnenkomst kregen we een kaart van de route die we zouden lopen. We 

kregen een tasje mee voor onderweg met leuke kaartjes met vragen om elkaar 

beter te leren kennen. Mijn buddy was er nog niet dus ik mocht binnen even 

wachten. Hier ontmoette ik andere buddy’s die nog stonden te wachten, er 

ontstonden al snel hele leuke gesprekken.  

Op een gegeven moment komt er een groepje meiden binnen van dezelfde 

leeftijd. Zit mijn buddy daar tussen? Ja, ik werd voorgesteld aan Ruqaya we 

konden samen op pad. Het was niet heel mooi weer en na een paar meter 

buiten kwamen we er achter dat wij in ieder geval gemeen hebben dat wij 

allebei van mooi weer houden. We besloten snel terug te gaan naar Eetcafe 

Spinoza. Hier hebben we ons eten, dat wij hadden meegekregen voor 

onderweg opgegeten. Er waren meer buddykoppels die hetzelfde dachten over 

het slechte weer en als snel zat de zaal vol met buddy’s die met elkaar in 

gesprek waren. Het leek allemaal wel vanzelf te gaan. Er was een heerlijke 

ontspannen sfeer. De avond vloog voorbij.

Rond 20.00 uur had iedereen lekker gegeten en elkaar een beetje leren 

kennen. Nummers werden uitgewisseld en de start van Buddy to Buddy 

Leeuwarden is een feit.” 8
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In dit hoofdstuk laten we zien welke resultaten zijn behaald in de twee pilots 
in Leeuwarden.

Deel 3 | EVALUATIE
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resultaten

LOCATIE Leeuwarden

STARTDATUM PILOT 1

EINDDATUM PILOT 2

CO-FINANCIERINGSPARTNERS

maart 2021

1 maart 2022

Gemeente Leeuwarden, 
Oranjefonds, Kansfonds, VSB 
Fonds, Het Nieuwe Stads 
Weeshuis, Iepen 
Mienskipsfûns (provincie 
Fryslân)

AANTAL BUDDYKOPPELS 22 Pilot 1
20 Pilot 2

TEVREDENHEID NIEUWKOMERS

TEVREDENHEID NEDERLANDERS

Informatievoorziening vooraf

8,7

9,7

7,8

Welk cijfer geef je het buddyproject? 8,4

UITBREIDING NETWERK NIEUWKOMERS

Welk cijfer geef je het buddyproject?

Ondersteuning/ begeleiding

11,8Aantal personen

TOELICHTING
We zijn enorm trots op de beoordeling van onze buddy’s. Zowel
nieuwkomers als Nederlanders beoordelen de begeleiding en ook het traject
als geheel met een hoog cijfer. We hebben naast cijfers ook om toelichting
gevraagd zodat we kunnen leren van wat ze positief hebben ervaren en wat
er beter kan.

* Gemiddeld hebben nieuwkomers via het buddy traject 11,8 Nederlanders
leren kennen. Dit getal is hoger dan het gemiddelde doordat een groep
buddy’s hun hele studentenhuis hebben betrokken bij de koppelingen.
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In het begin dacht ik een helper te zijn, 
maar nu weet ik dat ik veel belangrijker 

ben en mijn buddy voor mij. We zijn 
vriendinnen en brengen elkaar plezier 
en steun. Zonder Buddy to Buddy had ik 

Zayd nooit leren kennen.IK kan iedereen 
aanraden om mee te doen.



POSITIE IN DE GEMEENTE
Buddy to Buddy Leeuwarden is ontstaan vanuit de vraag van nieuwkomers
in de gemeente Leeuwarden om het contact met hun stadsgenoten te
vergroten en versterken. Vanuit Gemeente Leeuwarden krijgen wij via
verschillende consulenten aanmeldingen binnen. De consulenten weten de
weg naar Buddy to Buddy te vinden.

Naast de samenwerking met Gemeente Leeuwarden hebben we ook
contact met verschillende lokale organisaties.

Campus Fryslân
Via buddy Torre is Buddy to Buddy Leeuwarden in contact gekomen met
Joël Graff, chairperson of S.A. NCF Campus Fryslân. Joëls enthousiasme
heeft er voor gezorgd dat Buddy to Buddy een presentatie op de
Gorverning Bodies Fair mocht geven wat verschillende aanmeldingen van
buddy’s heeft opgeleverd.

‘Buddy to Buddy is een spannend 
project wat je aan het denken zet 

over wat je doet en wat je hebt’

- JoraN, buddy van ROBINSON
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TimetoCconnect een diaconaal netwerk
We hebben een leuk gesprek gehad met een studenten pastoor van
TimetoConnect. Via dit contact kunnen we nieuwe aanmeldingen krijgen.

Lokale ondernemers
Buddy to Buddy vindt het belangrijk om samen te werken met lokale
ondernemers. In Leeuwarden hebben we contact gehad met Barrevoets,
Eetcafé Spinoza, Het Clubhuis en de Westerkerk. Allemaal prachtige locaties
en Barrevoets die heerlijk eten heeft verzorgd. De foto’s zijn gemaakt door
Lucas Kemper die op heel veel festivals ook foto’s maakt.



FONDSEN & DONATEURS

Oranjefonds

Kansfonds

VSB Fonds

Het Nieuwe Stads Weeshuis

Iepen Mienskipsfûns (provincie Fryslân)

Gemeente Leeuwarden
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just love the project and my buddy, he 
is so caring whenever I face challenges 

in Netherlands and he is my only 
trusted source of comfort and 

information foR NOW

RoBINSON, Buddy van Joran
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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.

‘CONTACT ALS MEDICIJN’

16



Buddy to Buddy Leeuwarden is ontstaan uit een groep betrokken mensen.
Met de inzet van buddy’s en een enthousiaste stuurgroep willen we
blijvend werken aan een inclusieve samenleving.

Inmiddels hebben we twee pilots gedraaid en prachtige resultaten bereikt.
We zijn ism met Stjoer en JOF bezig om Buddy to Buddy nog breder neer te
zetten in Leeuwarden. We willen daarmee structureel verschil maken en zo
samenwerken aan een inclusieve gemeente. Onze ambitie is om voor elke
nieuwkomer in Leeuwarden die dat wil een buddy te vinden. Samen
kunnen we Leeuwarden mooier maken.

‘Strangers are strangers, until they meet’

INITIATIEFGROEP
Erik Blank
Armijn van Roon
Claasje Reijers
Zoë Bult
Mariël Hutten
Emma Rutgers

‘‘
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Stichting Buddy to Buddy Nederland

www.buddytobuddy.nl
info@buddytobuddy.nl

Armijn van Roon
06 23 29 29 17
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