JAARVERSLAG 2019
Stichting ZoekJeMee

ALGEMENE INFORMATIE
Statutaire naam: Stichting ZoekJeMee
Doelstelling: Het bieden van hulp en ondersteuning bij vermissingen van personen.
Hierbij wil ZoekJeMee in samenwerking met instanties en overheid opereren.
Juridische structuur: Stichting
ACTIVITEITEN
•
•
•
•
•

Plaatsen van vermissingen van personen op Sociale Media zoals Facebook,
Twitter en Instagram
Plaatsen van vermissingen van personen op de eigen website
Regiogerichte hulp in de vorm van aanwezigheid bij zoekacties met speur- en
reddingshonden
Bieden van praktische hulp aan achterblijvers, waaronder woordvoering voor de
familie
Bieden van nazorg aan achterblijvers door hen in contact te brengen met
hulpinstanties en juristen

FINANCIELE MIDDELEN
In 2019 heeft Stichting ZoekJeMee een bescheiden bedrag aan inkomsten uit donaties
ontvangen. Het kostenniveau is laag: er zijn kosten besteed aan vakliteratuur, telefonie,
software ter ondersteuning van de werkzaamheden en bankkosten.
Er is geen personeel in dienst en aan bestuurders wordt geen vergoeding betaald.
Voor de cijfers over het jaar 2019 verwijzen we naar de jaarrekening 2019.
BESTUUR
Voorzitter/penningmeester: P(etra) Blankwaard
Secretaris: A(strid) van Eijk
Algemeen bestuurslid zonder specifieke functie: R(obin) Feenstra

TERUGBLIK 2019
Ontwikkelingen social media 2019
In 2018 groeide het netwerk van ZoekJeMee op social media, met name op Facebook,
flink. Deze groei zette in het nieuwe jaar door, waardoor eind 2019 het totaal aantal
pagina-likes op Facebook steeg naar 42.300.
De grootte van het netwerk is van groot belang om zo veel mogelijk aandacht voor de
vermissingen te creëren. Toch is niet het aantal volgers het belangrijkste, maar de
bereidheid tot delen. Het bereik in het aantal personen dat een bericht op Facebook ziet
is hier veel meer van afhankelijk. Zo hebben we in 2019 gezien dat we in bereik nog
altijd duizenden, tot wel tien- of honderdduizenden weten te bereiken. In het bereik zijn
we nog altijd groeiende.
Ook op Twitter kwamen er weer volgers bij, zij het minimaal. Toch zit er nog steeds
potentie in het bereik op Twitter, waarbij opgemerkt moet worden dat dit bereik veel
kleiner is dan op Facebook. Toch blijft Twitter een belangrijk medium waarbij ook
duizenden mensen bereikt worden.
In 2017 is het Instagram account actief in gebruik genomen. Het bereik op Instagram
groeide in 2019 gestaag maar zal nog stevig door moeten groeien voor we daarmee een
bereik kunnen krijgen om relevante bijdrage te kunnen leveren aan de verspreiding van
vermissingsberichten. We zien dat veel gebruikers, met name in de leeftijd tot 35 jaar,
veel vaker actief zijn op Instagram. Het gemiddelde bereik van berichten ligt momenteel
tussen de 300 en 500 accounts.

Afloop vermissingen 2017
Begin 2019 is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 54-jarige Peter uit Gouda die
sinds 23 oktober 2017 werd vermist.
Afloop vermissingen 2018
Er is één vermissing uit 2018 van een destijds 31-jarige man uit Amsterdam in 2019
afgelopen.
Vermissingen 2019
Op 13 januari 2019 raakte de toen 24-jarige Diana uit Goes vermist. Zij is ondanks
grootschalige zoekacties en veel aandacht in de media nog altijd niet terecht.
In januari 2019 raakte de 39-jarige Connor uit Ierland vermist vanuit Amsterdam. De
vermissing werd bij ons gemeld door zijn familie. Er is intensief naar Connor gezocht
door de politie, de reddingsbrigade en door publiek. Helaas is Connor op 16 februari
2019 overleden aangetroffen in een gracht in Amsterdam.
Op 9 februari 2019 raakte de 52-jarige René vermist na aankomst op Schiphol. Nadat de
familie deze vermissing bij ons meldde is deze vermissing massaal gedeeld en zijn veel
tips binnengekomen via social media. Hiermee is de verblijfplaats van deze man bekend
geworden waarna hij in contact kon worden gebracht met zijn familie.
Eind mei raakte de toen 33-jarige Anja uit Katwijk vermist. Deze vermissing heeft veel
losgemaakt: Anja had in de avond voorafgaand aan haar vermissing in een bar wat
gedronken met een familielid en leek van de aardbodem verdwenen. Er is intensief
onderzoek gedaan naar haar vermissing en haar verdwijning kreeg veel aandacht in de
landelijke media.
Helaas is Anja op 19 juni 2019 overleden aangetroffen in zee.
Op 6 juli 2019 raakte de 18-jarige Loes uit Epe vermist. Zij was na een feestje niet meer
thuisgekomen en al snel zijn diverse zoekacties op gang gekomen. Loes werd een dag
later overleden gevonden in het water en er bleek sprake van een noodlottig ongeval.
Op 12 augustus 2019 raakte de 51-jarige Desiree uit IJsselstein vermist. De
medewerkster van de Hogeschool Utrecht was spoorloos. Zij werd op 24 augustus 2019
overleden gevonden. Voor haar familie vanzelfsprekend een verdrietige afloop maar de
familie heeft zich door alle betrokkenheid bij deze vermissing wel gesteund gevoeld en
heeft voor alle hulp bedankt.
Eind augustus raakte de 66-jarige Marcel uit Geleen vermist. Hij bleek in de regio een
bekend gezicht. Marcel werd begin september overleden aangetroffen.
In 2019 is door ons een recordaantal vermissingen gepubliceerd: meer dan 300.

Vermissing Rebecca Groenendijk
Op 1 februari 2019 was Rebecca Groenendijk vijf jaar vermist. Voor ons een aanleiding
om haar vermissing opnieuw onder de aandacht te brengen. Er is nog altijd niet bekend
wat het lot is van Rebecca.
Bezetting
De bezetting van vrijwilligers is in 2019 stabiel gebleven. De bezetting is nog steeds een
punt van aandacht. Om zeven dagen bezetting van o.a. de social media kanalen te
kunnen waarborgen, is een uitbreiding van het team wenselijk. Met het huidige team
van vrijwilligers is de drukte soms te groot, met name bij vermissingen die tevens
ondersteuning van achterblijvers vragen.
Wisselingen bestuur
In 2019 zijn er geen wisselingen geweest in het bestuur.
Social media webcare
In 2019 hebben we OBI4Wan in gebruik genomen. Door het groeiend aantal volgers op
social media en de toename van het aantal vermissingen waaraan aandacht wordt
besteed werd het onhoudbaar om social media te monitoren op de individuele platforms
zonder centraal overzicht.
OBI4Wan heeft voor ons een maatwerkomgeving opgezet waarin we berichten die
gerelateerd zijn aan vermissingen kunnen monitoren en webcare kunnen beheren.
Presentaties
In 2019 zijn door ZoekJeMee diverse presentaties gegeven over ons werk, waaronder
een presentatie in Rotterdam op de Vakdag van politie Rotterdam begin april. Tijdens
een dergelijke presentatie leggen we uit hoe we te werk gaan, wat we met ons werk
willen bereiken en wat de inzet op social media oplevert.
TOEKOMSTPLANNEN
Bezetting
Ook in 2020 zullen acties worden uitgezet met als doel het aantal vrijwilligers verder uit
te breiden.
Vooruitblik 2020
In 2020 zal verder worden gestreefd naar vergroting van het bereik van vermissingen
op social media.

