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Voorwoord
Voor u ligt de nota Vrijwilligersbeleid 2018-2023. Vrijwilligerswerk is onmisbaar in gemeente EdamVolendam, inwoners zijn ontzettend actief; van koffie schenken bij dagbesteding tot trainer en
barpersoneel bij de (sport)vereniging. Als wethouder kan ik alleen maar trots zijn op onze
gemeenschap waar we voor en met elkaar zorgen voor een brede basis in vrijwilligerswerk.
Vanuit de gemeente is er ingezet op het versterken van onze positie in het vrijwilligerswerk door
het opzetten en onderhouden van een vrijwilligerssteunpunt. Onze vrijwilligersmakelaars zijn er om
organisaties en vrijwilligers te koppelen, maar ook om deze te ondersteunen. Zij zijn er om iedereen
die wil én kan te laten participeren in onze samenleving.
Het moge duidelijk zijn dat het vrijwilligerswerk in de gemeente al helemaal geworteld is in de
samenleving. Ik vergelijk vrijwilligers graag met Vergeet-me-nietjes. Het Vergeet-me-nietje komt in
alle uithoeken van onze planeet voor; het groeit in akkers, weiden, velden, bossen, en moerassen,
in feite overal. Net zoals vrijwilligers in onze gemeente: die kom je ook overal tegen.
Het Vergeet-me-nietje is zo alomtegenwoordig dat we het niet langer opmerken. Je raakt immers
gewend aan de dingen die ‘alledaags’ lijken te zijn. Dat lot ondergaan onze vrijwilligers ook nog te
vaak. We zijn hen zo gewoon gaan vinden dat we hen als vanzelfsprekend beschouwen. Want ze zijn
er altijd. Overal. Je kan op hen rekenen. Zij nemen die taak wel op. Ze staan klaar, ook al regent het,
staan ze in de verzengende hitte of te rillen van de kou. Dat is vastberadenheid.
Vrijwilligers hebben dat nu eenmaal in zich, omdat ze overtuigd zijn van waar ze mee bezig zijn.
Gepassioneerd stralen ze als ze hun ding kunnen doen, zonder dat ze zich ervan bewust zijn
hoe noodzakelijk ze zijn voor de mensen om ons heen, de gemeenschap.
De zaadjes van Vergeet-me-nietjes vragen de juiste cocktail aarde, licht, lucht en water om te
kunnen groeien. Vrijwilligers, onze Vergeet-Ze-Nietjes, gedijen het best in een vrijwilligersvriendelijk
klimaat, dat de vrijwilligers ruimte laat om initiatief te nemen zonder teveel betutteling, zonder
teveel regeltjes, en kans geeft hun talenten te ontplooien.
Als gemeente kunnen we de initiatieven en het enthousiasme van organisaties en vrijwilligers
alleen maar toejuichen en ondersteunen waar mogelijk. Vrijwilligerswerk is het fundament van de
samenleving. Met dit beleid willen we het fundament als gemeente waarborgen, stimuleren en
waarderen. Want we houden van vrijwilligers. En van Vergeet-me-nietjes.

Vincent Tuijp
Wethouder Samenleving
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1. Inleiding
Voor u ligt de Vrijwilligersnota 2018-2023. Het gaat goed met het vrijwilligerswerk binnen
gemeente Edam-Volendam. Maar is er ook zorg voor de toekomst. De vanzelfsprekendheid om
langdurig vrijwilligerswerk te verrichten is tanende, vooral bij jongeren. Deze nota dient als kader
om het vrijwilligerswerk nog meer vorm te geven en ondersteuning te kunnen bieden aan
organisaties en hun vrijwilligers.
Visie
We zijn een gemeente waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Vrijwilligerswerk is
onmisbaar en verdient blijvende aandacht. Vrijwillige inzet is een belangrijk middel in de inclusieve
samenleving, waar iedereen naar vermogen meedoet.
De visie van de gemeente op het vrijwilligerswerk is dan ook als volgt:
Vrijwilligerswerk is mogelijk en toegankelijk voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen
Het beleid van de gemeente is er op gericht dat iedereen die vrijwilligerswerk wil en kan doen
daartoe de mogelijkheid heeft door middel van stimuleren, ondersteunen en verbinden.

Vele organisaties, verenigingen en het lokale buurthuis draaien op vrijwilligers. Als gemeente hebben
we hierin een rol voortkomend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning. De vrijwilligersmakelaar
voert het beleid uit. Daarnaast is ook wetgeving en beleid in het kader van cohesie van toepassing
zoals bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid.
Afbakening doelgroep
Deze nota gaat in op vrijwilligers die actief zijn of willen zijn bij een (maatschappelijke) organisatie of
(vrijwilligers)organisatie. Mantelzorgers vallen hier buiten, eveneens de dorps- en wijkraden en
bewonersinitiatieven. Ging de vorige vrijwilligersnota uit van een algemene aanpak met als doel het
vrijwilligerswerk op de agenda te zetten en ondersteuning te bieden aan organisaties, in deze nota
vindt nuancering plaats en richt zich op aanpak en doelgroepen, gebaseerd op de ervaring van de
afgelopen jaren.
Wettelijk kader
Het wettelijk kader voor het vrijwilligersbeleid komt vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). De Wmo is in 2015 getransformeerd tot drie doelen:
1. Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en
leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een
beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de
eigen leefomgeving.
3. Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en
verslavingszorg).
In het eerste doel komt duidelijk naar voren dat gemeenten het vrijwilligerswerk bevorderen. De
wens is om vrijwilligersbeleid extra aandacht te geven en hier een duidelijke visie over te formuleren
om de waarde ervan te benadrukken. De overige twee doelen komen terug in de Wmo nota 20182023.
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De ambitie van deze vrijwilligersnota is om het vrijwilligerswerk verder te versterken en nuancering
aan te brengen in het beleid tot nu toe. We weten inmiddels dat de verschillende motieven om
vrijwilligerswerk te gaan doen veelal voortkomen uit de fase en omstandigheden waarin iemand
verkeert. Hieruit zijn doelgroepen te destilleren, b.v. de jongeren, de statushouders, vitale ouderen
enz., waarvoor een variëteit aan benadering en aanpak nodig is.
Kernwaarden
Om onze ambities waar te kunnen maken, heeft het college een aantal kernwaarden omschreven.
Deze kernwaarden komen terug in alles wat de gemeente onderneemt. Wij verbinden, tonen
leiderschap, zijn wendbaar en geven vertrouwen. In de Vrijwilligersnota zijn deze kernwaarden dan
ook terug te vinden.

Schema 1
Verbinden
Vrijwilligers zijn actief op elk beleidsterrein, zo niet de basis van het bestaan van vele verenigingen
en organisaties. De vrijwilligersmakelaar verbindt door het matchen van vrijwilligers en organisaties
en treedt proactief op als schakel tussen organisaties en vrijwilligers maar ook tussen organisaties
onderling.
Leiderschap
De gemeente is opdrachtgever van het vrijwilligersbeleid dat wordt uitgevoerd door de
vrijwilligersmakelaar. Met de Vrijwilligersnota neemt de gemeente initiatief om het vrijwilligerswerk
te waarborgen en de positie en rol van de gemeente helder neer te zetten. Als gemeente tonen we
leiderschap in het ondersteunen van organisaties en het koppelen van vrijwilligers aan
vrijwilligerswerk. Dit wordt o.a. gedaan met behulp van de digitale vacaturebank, een website die
up-to-date gehouden wordt.
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Wendbaar
Het vrijwilligerswerk is continu in beweging en dat vergt ook dat de gemeente snel moet kunnen
inspelen op deze ontwikkelingen. De vrijwilligersmakelaar, als uitvoerder van het vrijwilligersbeleid
vanuit de gemeente, voert daarom pilots uit om bepaalde maatschappelijke gaten in het
vrijwilligerswerk op te kunnen vullen. Zodra dit ingebed is in de gemeente én het behaalt de
doelstelling, kan het ondergebracht worden bij een organisatie.
Vertrouwen
Voor het verkrijgen van de kennis en kunde uit het veld is vertrouwen tussen de partners en de
gemeente noodzakelijk. Om het vertrouwen te bewerkstelligen waarborgen en faciliteren we de
korte lijnen met de betrokken organisaties en met vrijwilligers.
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2. Terugblik
Vrijwilligersbeleid 2011 tot heden
Afgelopen jaren heeft het vrijwilligerswerk in gemeente Edam-Volendam echt positie verworven. Het
vorige beleid was erop gericht om middels activiteiten vrijwilligerswerk op de agenda te zetten en
ondersteuning te bieden aan organisaties. Deze terugblik is dan ook gericht op de activiteiten die
hebben plaatsgevonden. In tabel 1 is de evaluatie schematisch weergegeven.
Tabel 1
Schematische weergave beleid en uitvoering vrijwilligerswerk 2011 tot heden
Activiteit
Doelgroep
Uitvoering
Maatschappelijke stages
Scholieren,
Ondersteuning tot 2014, hierna landelijk
Voortgezet
afgeschaft.
onderwijs
Lokaal hebben de middelbare scholen het
voortgezet.
In samenwerking met de vrijwilligersmakelaar
organiseren de Kennedyschool en de
Nicolaasschool soortgelijke activiteiten voor
groep 8.
Ondersteuning organisaties
Organisaties
Aanbieden van scholingstrajecten,
waar
netwerkbijeenkomsten, ondersteuning bij VOG
vrijwilligerswerk trajecten, verzekering voor vrijwilligers.
plaatsvindt
Werving en selectie
Vrijwilligers en
Digitale vacaturebank is ontwikkeld en de
organisaties
vrijwilligersmakelaar matcht.
Pilots
Nieuwe
“Welkom in de Wijk”
bewoners en
“Maak je over mij geen zorgen”
risicovolle
eenzamen
Netwerkbijeenkomsten
Organisaties en Vrijwilligersontbijt (specifiek vrijwillige
vrijwillige
bestuurders) en thema bijeenkomsten
bestuurders
Deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers
Scholing en training
Sociale kaart vrijwilligers
Iedereen
Doe Mee boekje
Maatschappelijke stages
De basis van het vrijwilligerssteunpunt in de gemeente ligt in de maatschappelijke stages. Het
vrijwilligerssteunpunt, opgericht in 2011, ondersteunde de scholen in het vinden van
maatschappelijke stages en de organisaties in het begeleiden van maatschappelijke stagiaires en
‘nieuwe’ vrijwilligers. In 2014 is landelijk besloten om de maatschappelijke stages stop te zetten.
Gelukkig hebben In Edam-Volendam zowel het Don Boscocollege als scholengemeenschap de Triade
besloten de maatschappelijke stages voort te zetten. Het Edams Museum, het CBW, de Zorgcirkel
en andere organisaties. bieden de mogelijkheid en de begeleiding die nodig is voor de leerlingen die
voor het eerst actief kennis maken met vrijwilligerswerk.
Vrijwilligersproject basisscholen groep 8 “DOE MEE!”
Vanaf 2012 jaar werkten basisscholen de Kennedy en de Nicolaasschool in Volendam het
thema vrijwilligerswerk uit. Doel was om leerlingen uit groep 8 kennis te laten maken met
vrijwilligerswerk. De vrijwilligersmakelaar bood ondersteuning bij het zoeken naar geschikte

7

vrijwilligersorganisaties waar de leerlingen een kijkje konden nemen. De vrijwilligersmakelaar
heeft op beide scholen een presentatie gegeven over het vrijwilligerswerk. De leerlingen hebben
o.a. een kijkje genomen of daadwerkelijk meegewerkt bij WonenPlus, de Mariakerk Volendam,
Vluchtelingenwerk Edam, Fort Edam en als ondersteuning bij de kleuterklassen. Ook zijn leerlingen
mee geweest naar de Voedselbank in Purmerend.
Ondersteuning vrijwilligers, organisaties en deskundigheidsbevordering
Van begin af aan (2011) heeft de vrijwilligersmakelaar organisaties en hun vrijwilligers ondersteuning
geboden. Trainingen op maat aangeboden door organisaties of verenigingen waar de vrijwilligers
werkzaam zijn, waren erg in trek. Voor algemene trainingen en cursussen, zowel voor organisaties als
voor vrijwilligers, was minder animo. De trainingen voor vrijwilligers waren zelfs opengesteld voor
alle vrijwilligers in de gemeente. Organisaties hadden toentertijd niet erg veel behoefte aan
ondersteuning. De netwerkbijeenkomsten waren wel erg goed bezocht.
Ook heeft de vrijwilligersmakelaar in opdracht van de gemeente een boekje samengesteld van
vrijwel alle vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. De gemeente heeft als ondersteuning een
verzekering voor vrijwilligers afgesloten. Zo borgen wij de veiligheid van onze vrijwilligers in EdamVolendam. Ook al wordt er (gelukkig) niet heel veel gebruik van gemaakt (in 2016 3x en in 2017 1x);
deze voorziening wordt wel bijzonder op prijs gesteld.
Werving en selectie
Onder werving en selectie valt het middelen van vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij een organisatie
met als resultaat een koppeling van vrijwilligers met vrijwilligerswerk. Hiervoor is een digitale
vacaturebank ontwikkeld, www.vrijwilligerswerk-edamvolendam.nl. Op deze vacaturebank kan de
vrijwilliger vrijwilligerswerk vinden en daarop reageren. De werving en selectie gebeurt ook middels
persoonlijk contact. Er is de mogelijkheid tot inloop bij het Wijksteunpunt de Meerwijk in Edam. De
vrijwilligersmakelaar zoekt via een intake de aansluiting bij het gevraagde vrijwilligerswerk. Eind
2017 zijn er 375 vrijwilligers aangemeld.
Pilots
Afgelopen jaren zij er twee pilots vanuit de gemeente geïnitieerd, ‘Welkom in de Wijk’ en ‘Maak je
over mij geen zorgen’. De pilot ‘Welkom in de Wijk’ heet mensen die net in de gemeente zijn komen
wonen welkom. De nieuwe bewoner krijgt van een vrijwilliger een tasje met informatie over de
gemeente en bijvoorbeeld de gemeentegids en kortingsbonnen of attenties van lokale
ondernemers. Het gaat om kennismaken, even een praatje en informatieverstrekking aan de nieuwe
bewoner. Onderzocht kan worden of deze pilot kan doorgroeien naar informele steunpunten in de
verschillende wijken.
De pilot ‘Maak je over mij geen zorgen’ is in 2014 als pilot gestart en is gericht op mensen die
ondersteuning nodig hebben in het versterken van hun netwerk. De intake wordt gedaan door de
vrijwilligersmakelaar (in dit project de coördinator). Het is vooral een netwerk-coaching-traject.
Getrainde vrijwilligers gaan deze mensen opzoeken en gaan proberen hem of haar weer onder
de mensen te krijgen, zowel hun oude netwerk oppakken als het aangaan van nieuwe contacten.
Deze pilot was in eerste instantie gericht op preventie en wederkerigheid en richt zich op de doelgroep
“risicovolle eenzamen”. Iedereen kan iemand aanmelden als hij/zij zich zorgen maakt over iemand en er
werd dan ook verwacht dat buren en familie mensen zouden aanmelden. Het gros van de cliënten is
echter aangemeld door professionele instanties. In totaal zijn er 61 cliënten geweest in drie jaar tijd. Deze
cliënten kwamen voornamelijk uit Volendam. Het bleek dat de meeste cliënten op zoek waren naar een
maatje voor de lange termijn, terwijl dit project specifiek gericht is op tijdelijke

8

ondersteuning. Ondanks het relatief lage aantal cliënten is het sociaal rendement groot. De situatie
van de deelnemers is veranderd: mensen doen weer mee in en dragen zelfs bij aan de samenleving.
De pilot is volgroeid en kan voor doorontwikkeling worden ondergebracht worden bij een
professionele organisatie.
Netwerkbijeenkomsten
Op advies van de gemeenteraad wordt jaarlijks in januari een vrijwilligersontbijt georganiseerd.
Vrijwillige bestuurders van verenigingen worden uitgenodigd om te komen ontbijten als dank voor
hun inzet. Deze groep vrijwilligers blijft vaak onzichtbaar en met dit ontbijt worden zij in het zonnetje
gezet. Jaarlijks komen er rond de 200 vrijwillige bestuurders op af. Het ontbijt wordt erg
gewaardeerd.
Naast het vrijwilligersontbijt worden ook themabijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld op het
gebied van cultuur of sport.
Concluderend
Het beleid van de gemeente is er in de voorgaande periode vooral op gericht geweest het
vrijwilligerswerk op de agenda te krijgen. We kunnen zonder enige aarzeling zeggen dat dit gelukt
is dankzij de inzet van de vrijwilligermakelaar.
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3. Ontwikkelingen
Het vorige beleidsplan stamt uit 2011. In de afgelopen zeven jaar is er ontzettend veel veranderd en
heeft de maatschappij zich ontwikkeld. Het volgende hoofdstuk gaat dan ook in op de
ontwikkelingen die van toepassing zijn op het vrijwilligerswerk, van landelijke politiek tot
maatschappelijke en lokale veranderingen.
(landelijke) Politiek en maatschappelijk
Het Kabinet-Rutte III heeft in het regeerakkoord korte passages opgenomen over vrijwilligers en
vrijwilligerswerk.
Financieel
Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen gratis een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Ook wordt de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding
verhoogd. Dit gaat van € 1.500,- naar € 1.700,- per jaar.
Beleidsmatig
- Schrap overbodige bureaucratie voor vrijwilligers
Voor vrijwilligersorganisaties moet voor het verkrijgen van subsidies en vergunningen e.d. geen
(overbodige)bureaucratische regelgeving in de weg staan.
Om minder bureaucratie en minder regels te behalen, zullen er sessies georganiseerd gaan worden
met gemeenten, organisaties en vrijwilligers.
- Vrijwilligerswerk en statushouders
De regering vindt dat statushouders te lang zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. Dit is een
onacceptabele uitkomst van het inburgeringsbeleid. De regering wil de zelfredzaamheid van de
statushouders bevorderen. Vrijwilligerswerk kan hieraan bijdragen op twee manieren. Ten eerste
kan een statushouder participeren in de maatschappij door vrijwilligerswerk uit te voeren en ten
tweede kan de ervaring en het netwerk dat tijdens het vrijwilligerswerk wordt opgebouwd leiden tot
een betaalde baan. De regering zal middelen en werkwijzen ontwikkelen die in alle gemeenten
toepasbaar zijn, zo nodig op basis van wet- en regelgeving.
- Maatschappelijke diensttijd jongeren
Jongeren die zich als vrijwilliger inzetten kunnen een certificaat ontvangen. Hiermee krijgen jongeren
voorrang bij het solliciteren op een overheidsbaan. Het voorstel verplicht jongeren niet tot
vrijwilligerswerk. Het beloont hen als zij in de maatschappelijke organisaties vrijwilligerswerk doen.
De regering wil dat jongeren zo kennis maken met voor hen nieuwe maatschappelijke sectoren.
Naast politieke ontwikkelingen zijn er ook op maatschappelijk gebied ontwikkelingen gaande die
van invloed zijn op vrijwilligerswerk. Een meer beleidsmatige wending komt naar voren in de
mogelijkheid om naast een uitkering vrijwilligerswerk te doen. Dit wordt steeds vaker als wenselijk
gezien. Men verbreedt de horizon en verhoogt zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt. De
meldingsplicht hiervan bepalen gemeenten zelf.
Het vrijwilligerswerk is zelf veranderd en er zijn andere motieven voor de vrijwilliger om
vrijwilligerswerk te doen. In algemene zin zijn de volgende motieven het meest voorkomend:
plezier, goed voor de carrière, uitdragen van normen, het opdoen van sociale contacten, leerzaam,
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stimuleren persoonlijke groei en ter verwerking. Rekening houdend met de verschillende motieven
van de potentiele vrijwilliger, kan er gerichter geworven worden.
Verder heeft de gemeente te maken met het afhaken van vrijwilligers, en voornamelijk jonge
vrijwilligers. De werkgelegenheid trekt weer aan, er is minder tijd over voor vrijwilligerswerk en
langdurige vrijwilligers vinden is dus lastig. De vitale oudere komt met het wegvallen van de VUT
regeling en het ophogen van de pensioengerechtigde leeftijd ook minder in beeld als vrijwilliger. Het
afhaken van vrijwilligers laat zien dat de verschillende motieven van groot belang zijn voor het
werven en behouden van vrijwilligers.
Lokale ontwikkelingen
Er is zorg over de toekomstige vrijwilligers. Het is niet gemakkelijk voldoende vrijwilligers te vinden,
laat staan jongeren en er wordt veel gevraagd. Zowel van de vrijwilligers als van de organisaties.
Vrijwilligers vinden is één ding, vrijwilligers houden is een ander ding. Vrijwilligers verdienen
begeleiding, aandacht en waardering. Als dat vergeten wordt stort het in. Duurzaam zijn de
maatregelen die ingebed zijn in aandacht en waardering.
Sinds 2015 is er een toestroom van statushouders in de gemeente, die allemaal in een
uitkeringstraject terecht komen. Een toestroom dus van niet Nederlandssprekende vrijwilligers.
Deze groep vrijwilligers vergt een intensievere begeleiding dan Nederlandssprekende vrijwilligers.
Hierin wordt intensief samengewerkt met Vluchtelingenwerk. Zowel de vrijwilligersmakelaar als de
coördinator van Vluchtelingenwerk zitten in het Wijksteunpunt de Meerwijk in Edam.
Daarnaast is het zo dat bepaalde pilot projecten specifieke vrijwilligers nodig hebben. Een voorbeeld
hiervan is het “Maak je over mij geen zorgen” project, waar bij vrijwilligers specifieke vaardigheden
vereist zijn om de cliënten en hun netwerk te versterken. Naast geboden scholing biedt de
vrijwilligersmakelaar ondersteuning aan deze vrijwilligers, onder andere in de vorm van intervisie.
Zo zijn er voor elk project specifieke eisen aan vrijwilligers om te zorgen dat het project
daadwerkelijk slaagt.
Vanuit het veiligheidsdomein van onze gemeente wordt voor en door vrijwillige bewoners uit de
diverse wijken en buurten gewerkt aan een meerjarig actieprogramma. Dit programma is
gebaseerd op de verhalen uit wijken en buurten en gefundeerd op verbondenheid en kracht.
Er vindt steeds meer verbinding plaats tussen uitkeringsgerechtigden en het doen van
vrijwilligerswerk. In de Verordening Tegenprestatie gemeente Edam-Volendam 2017 staat dat
uitkeringsgerechtigden geen tegenprestatie hoeven uit te voeren als zij aantoonbaar
vrijwilligerswerk verrichten, wat vergelijkbaar is met werkzaamheden van de tegenprestatie. Tot nu
toe ligt het initiatief hiervan bij de betrokken uitkeringsgerechtigde en heeft de Tegenprestatie als
preventief middel gewerkt zonder dat het moest worden opgelegd. Door de vrijwilligersmakelaar
worden alle vrijwilligers die zich aanmelden op dezelfde manier bemiddeld.
Ook blijkt dat in voormalig Zeevang de vrijwilligermakelaar nog minder bekend is. Het ontbreken van
zichtbaarheid van de vrijwilligersmakelaar in de vorm van een werk/inloopplek aldaar is daar
mogelijk debet aan.
Zoals in de inleiding al werd genoemd is het steeds minder vanzelfsprekend om vrijwilligerswerk te
doen. Gelukkig zijn er veel vitale ouderen bij wie dit wel het geval is maar de jongeren hebben het
vaak al druk zat met allerlei andere zaken. Hier zal extra inzet op gepleegd moeten worden die
aansluit bij de fase en motivatie van de jongeren. De eerder beschreven maatschappelijk diensttijd is
een voorbeeld van een andere inzet .
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Tot slot is er een nieuwe trend te zien bij de huidige vrijwilligers. Er zijn grofweg twee soorten
vrijwilligers te onderscheiden: de vrijwilliger die hier en daar losse, afgebakende klusjes doet en de
vrijwilliger die voor een langere periode wordt ingezet. Voor de vrijwilligersmakelaar betekent dit
een aanpak die aansluit bij de behoefte van de vrijwilliger.
De ondersteuning aan organisaties bestaat er uit om hier op in te spelen.
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4. Stimuleren, ondersteunen en verbinden.
Visie
In de Inleiding staat de visie die wij als gemeente hebben op het vrijwilligerswerk:
Vrijwilligerswerk is mogelijk en toegankelijk voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen.
Dit doet de gemeente door haar beleid te richten op stimuleren, ondersteunen en verbinden.
Deze verschillende elementen, die in dit hoofdstuk apart beschreven worden.
Stimuleren
Als gemeente vinden wij het belangrijk om vrijwilligerswerk te stimuleren en op de agenda te zetten.
Het aanbod van activiteiten is leidend geweest. De verandering is dat diverse doelgroepen een eigen
aanpak nodig hebben wat leidt tot verfijning van beleid. De activiteiten zijn dus niet meer leidend,
maar de behoefte van de verschillende soorten vrijwilligers. Dit vereist een open houding, waar
brede kennis en integraal beleid met betrekking tot vrijwilligers noodzakelijk zijn. Beleidsambtenaren
van diverse onderwerpen zoals sport, kunst en cultuur en jeugd moeten goed in beeld hebben hoe
de huidige situatie met vrijwilligers is.
De ervaring leert dat diverse vrijwilligers allerlei soorten werkzaamheden doen, maar ook een
verschillende motivatie hebben om zich voor vrijwilligerswerk aan te melden. Bijvoorbeeld: een
oudere vrijwilliger meldt zich aan om structuur op een dag te creëren, terwijl werkzoekenden
voornamelijk aan hun CV willen werken. Belangrijk is dus om hier de komende jaren gericht
uitvoering aan te geven. In tabel 2 is een overzicht te zien van de verschillende doelgroepen en hun
motivaties om vrijwilligerswerk te gaan doen. Waarbij opgemerkt dat dit per individu kan
verschillen en combinaties op onderstaand schema in alle groepen te vinden zijn.
Tabel 2 Schematische weergave beleid motivatie vrijwilligerswerk 2018-2023
Doelgroep
Jongeren

Niet Nederlandssprekende vrijwilligers
Ouderen

Werkzoekenden
Werkende vrijwilligers/ouders
Mensen met een beperking

Motivatie
Ervaring opdoen
CV Opbouw
Kortdurend
Flexibel in tijd
Duidelijke taakomschrijving
Sociale activiteit
Sociale activiteit
CV opbouw
Integreren in de lokale samenleving
Zingeving
Structuur
Sociale activiteit
Verbonden aan taak/doel/organisatie
Bijdrage leveren aan samenleving
CV opbouw
Structuur
Voorkomen tegenprestatie
Gerelateerd aan eigen activiteiten of die van de
kinderen (sport, muziek, scholen, etc)
Nuttig voelen
Gat in CV dichten
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Tabel 3 Stimuleren
Doel 1: Stimuleren
De gemeente nuanceert het beleid, welke gericht is op de variëteit van doelgroepen en
hun motieven.
Wat te doen:
1. Het ontwikkelen van een uitvoeringsplan ten behoeve van het stimuleren van de
verschillende doelgroepen.
2. Voorbereiden op de rol die de vrijwilligersmakelaar heeft bij de realisatie van de
maatschappelijke diensttijd.

Ondersteunen
Als gemeente streven we ernaar om vrijwilligerswerk zo laagdrempelig mogelijk te houden en dat
iedereen mee kan doen. Daarnaast is het goed om aandacht te besteden aan
deskundigheidsbevordering. Dit geldt voor vrijwilligers zelf, maar ook voor de organisaties die de
kennis moeten hebben hoe om te gaan met vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Van belang is dat
organisatie in hun beleid nadrukkelijk aandacht besteden aan hun vrijwilligersbeleid. De
vrijwilligersmakelaar kan ook hierin ondersteuning bieden. Een proactieve houding van de
vrijwilligersmakelaar is hierbij essentieel.
Als gemeente is de rol van ondersteunen tweeledig: het ondersteunen van organisaties en het
ondersteunen van vrijwilligers zelf. Afgelopen jaren is bij veel organisaties al gelobbyd voor het
hebben van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Echter ook hier is maatwerk geboden. Daar waar
met kinderen wordt gewerkt of als de vrijwilliger bij iemand thuis komt is een VOG vereist. Een VOG
voor alle vrijwilligerswerk kan leiden tot uitsluiten. Vanuit de GGZ werd ons verteld dat dit binnen
hun doelgroep lastig kan zijn waardoor vrijwilligerswerk onbereikbaar wordt. Als we een inclusieve
samenleving nastreven willen we geen mensen buitensluiten, dus maatwerk is het devies.
Deskundigheidsbevordering zal als ondersteuning voor zowel vrijwilligers als organisaties gelden.
Het gaat hierbij dan om cursussen en trainingen.
Tabel 4 Ondersteunen
Doel 2: Ondersteunen
De gemeente biedt ondersteuning op maat, gericht op de behoefte van organisaties en
hun vrijwilligers.
Wat te doen:
1. De gemeente ondersteunt organisaties bij het opstellen van vrijwilligersovereenkomsten en
gedragsregels.
2. De gemeente ondersteunt organisaties bij het opstellen van vrijwilligersbeleid
3. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van een vertrouwensfunctie voor alle vrijwilligers
in deze gemeente.
4. Schrappen en voorkomen van bureaucratische belemmeringen.
5. Laagdrempeligheid van het vrijwilligerswerk (waar)borgen.
6. De gemeente biedt ondersteuning bij nieuwe wettelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld
Algemene Verordening Gegevensbescherming
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Verbinden
De gemeente heeft als taak om vrijwilligers met organisaties te verbinden. Hierbij neemt de
gemeente de regierol op zich en organiseert diverse vormen van bemiddeling. Het verbinden is ook
een manier om maatschappelijke thema’s op te pakken of samenwerkingsverbanden tot stand te
brengen. Meerdere partijen komen met elkaar in relatie en kunnen samen gaan werken met en
voor vrijwilligers.
De verbindende rol moet helder neergezet worden en kaders moeten duidelijk zijn. Bemiddeling,
informatie en advies, promotie, deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging en innoverende
projecten: het zijn termen die daar allemaal mee te maken hebben. In Edam-Volendam is het
vrijwilligerssteunpunt gevestigd in wijksteunpunt de Meerwijk in Edam, waar al deze taken
worden waargemaakt. Een aandachtspunt om de gehele gemeente te verbinden is het faciliteren
van voorzieningen in voormalig Zeevang.
Vanuit signalen van de samenleving pakt de gemeente haar leidende rol door maatschappelijke
thema’s op te pakken. De vrijwilligersmakelaar doet dit door middel van pilots, met de bedoeling
deze na verloop van tijd elders onder te brengen. Tabel 5 Verbinden
Doel 3: Verbinden
De gemeente zorgt voor verbinding tussen verschillende partijen om zo inwoners die willen
én kunnen te laten deelnemen.
Wat te doen:
1. Het opstellen van een PR plan om activiteiten en het aanbod blijvend onder de aandacht
te brengen.
2. Een nauwe samenwerking waarborgen tussen het vrijwilligerssteunpunt, Breed Sociaal Loket
en organisaties waar vrijwilligers bij betrokken zijn.
3. Het aansluiten bij nationale initiatieven zoals NL doet om inwoners de kans te geven
ook eenmalig een actie te ondernemen.
4. Oriënteren op mogelijkheden en kansen voor zowel bedrijven en ondernemers als participant in
het vrijwilligersbeleid
5. De gehele gemeente verbinden in het faciliteren van voorzieningen ten behoeve van
vrijwilligers in voormalig Zeevang
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Samenvatting beleidsdoelen
Tabel 6 Overzichtstabel beleidsdoelen
Doel Uitwerking
S
De gemeente nuanceert het beleid,
T
welke gericht is op de variëteit van
I
doelgroepen en hun motieven.
M
U
L
E
R
E
N
O
N
D
E
R
S
T
E
U
N
E
N

De gemeente biedt ondersteuning op
maat, gericht op de behoefte van
organisaties en hun vrijwilligers.

V
E
R
B
I
N
D
E
N

De gemeente zorgt voor verbinding
tussen verschillende partijen, zorg,
sport, cultuur, onderwijs, om zo
inwoners die willen en kunnen te laten
deelnemen.

Wat te doen
- Het ontwikkelen van een uitvoeringsplan ten
hoeve van het stimuleren van de verschillende
doelgroepen.
- Voorbereiden op de rol die de
vrijwilligersmakelaar heeft bij de realisatie van
de maatschappelijke diensttijd.

- De gemeente ondersteunt organisaties bij het
opstellen van vrijwilligersovereenkomsten en
gedragsregels.
- De gemeente ondersteunt organisaties bij het
opstellen van vrijwilligersbeleid.
- De mogelijkheden onderzoeken van een
vertrouwensfunctie voor alle vrijwilligers in deze
gemeente.
- Schrappen en voorkomen van bureaucratische
belemmeringen.
5. Laagdrempeligheid van het vrijwilligerswerk
(waar)borgen.
- De gemeente biedt ondersteuning bij nieuwe
wettelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
- Het opstellen van een PR plan om activiteiten
en het aanbod blijvend onder de aandacht te
brengen.
- Een nauwe samenwerking waarborgen tussen
het vrijwilligerssteunpunt, Breed Sociaal Loket en
organisaties waar vrijwilligers bij betrokken zijn.
- Het aansluiten bij nationale initiatieven zoals NL
doet om inwoners de kans te geven ook
eenmalig een actie te ondernemen.
- Oriënteren op mogelijkheden en kansen voor
zowel bedrijven en ondernemers als participant
in het vrijwilligersbeleid.
- De gehele gemeente verbinden in het
faciliteren van voorzieningen ten behoeve van
vrijwilligers in voormalig Zeevang.
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5. Tot slot
Meten en weten en dergelijke
Er is hard gewerkt door de vrijwilligersmakelaar de afgelopen jaren. Vrijwel iedereen beaamt het
belang van deze functie in de gemeente maar er is de afgelopen jaren onvoldoende aandacht
geweest voor de het registreren van de resultaten. Dat willen we anders. Daarom zal de komende
beleidsperiode werk gemaakt worden van het inzichtelijk maken van de uitkomsten.
Voor het evalueren van het beleid is het nodig helder en duidelijk te zijn in wat we willen weten. Om
inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en conclusies te kunnen trekken dient een evaluatie aan 2
voorwaarden te voldoen:
- Wat is het vertrekpunt (nulmeting)
- Wat willen we weten (en hoe kunnen we dat SMART formuleren)
Wat wij willen weten is o.a.:
Zijn de organisaties bekend met de functies vrijwilligermakelaar en maken zij daar gebruik
van?
Hoeveel vrijwilligers worden door de vrijwilligermakelaar gematcht?
Hoeveel tijd besteedt de vrijwilliger aan het vrijwilligerswerk?
Hoe lang doet een vrijwilliger het vrijwilligerswerk?
Wat is de motivatie van de vrijwilliger om vrijwilligerswerk te doen?
Een nulmeting is een voorwaarde om de evaluatie naar waarde te kunnen schatten.
Het verSMARTen van de doelstellingen biedt o.i. niet alles wat we willen weten. Onze ambitie
overstijgt het tellen van deelnemende organisaties en het aantal bemiddelde vrijwilligers. We willen
niet alleen weten welke activiteiten plaatsvinden maar vooral wat daarvan de impact of de
maatschappelijke opbrengst is. Zo willen we bijvoorbeeld weten of de bemiddeling van de
vrijwilligersmakelaar een juiste match is geweest. En of de taken helder waren en overeenkomen
met de verwachtingen die de vrijwilliger had. En of de vrijwilliger voldoet aan de verwachting van
de organisatie. Van dergelijke vragen kunnen we weer leren.
Hiervoor zal meer/anders dan tot nu toe worden gemonitord door de vrijwilligermakelaar. Wij
denken bijvoorbeeld aan het uitzetten van enquêtes onder vrijwilligers en organisaties en ook op
de site van de vrijwilligermakelaar kan ruimte gemaakt worden voor een poll.
Intern voert de vrijwilligersmakelaar jaarlijks een evaluatie uit. In 2020 zal een tussenevaluatie
opgesteld worden voor de raad, om de continuïteit te waarborgen richting het volgende
beleidsplan. Dat is dan ook het moment om aan te passen.
Laat onverlet dat de laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor vrijwilligerswerk hierdoor niet in
het gedrang mag komen.
Om vast te kunnen stellen wat de bovengenoemde doelstelling opleveren, in de zin van
maatschappelijke resultaten is het van belang deze onder te brengen in subdoelen en in de
te verwachten maatschappelijke effecten. Deze vindt u in het schema hieronder.
Dit schema kan gezien worden als een aanzet voor het uitvoeringsplan van de vrijwilligersmakelaar
die de aangewezen persoon is voor de effectuering van het gemeentelijk vrijwilligersbeleid.
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Tabel 7 Uitvoering
Doel
Jongeren
stimuleren tot het
doen van
vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is
toegankelijk voor
iedereen.

Vrijwilligers zijn
veilig

Acitviteit
Implementatie
maatschappelijke
Diensttijd

Outcome
Aantal deelnemende
jongeren en organisaties

1. Schrappen van en
voorkomen van
bureaucratische
Belemmeringen.
2.Vrijwiligersmakelaar
ontwikkelt
deskundigheid t.b.v. de
diverse doelgroepen
Onderzoek naar
vertrouwensfunctie voor vrijwilligers
Vrijwilligersmakelaar
informeert en biedt desgevraagd ondersteuning

Wie wil kan vrijwilligerswerk doen. De
vrijwilligersmakelaar
matcht

Impact
Investering nu en in
de toekomst.
(jong geleerd, oud
gedaan)
Bijdrage aan
individuele
drijfveren wat een
positieve houding
oplevert

Vrijwilligers weten waar
ze terecht kunnen en
maken er gebruik van.
Overeenkomst met
afspraken tussen
vrijwilligers en
organisaties
- Bestuurders van
vrijwilligersorganisaties
worden gewaardeerd
- Bestuurders ontmoeten
elkaar (netwerk)

Vrijwilligers voelen
zich veilig

Vrijwilligersfeest o.i.d.

Vrijwilligers worden
gewaardeerd.

Vrijwilligers voelen
zich gewaardeerd
door de gemeente.

Inzicht verwerven
in vrijwilligerswerk

Monitoring door
vrijwilligersmakelaar
Evaluatie van beleid.

Input voor nieuw
beleid.

Organisaties
ontwikkelen eigen
vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersmakelaar
biedt ondersteuning

Aantal bemiddelde
vrijwilligers in de
gemeente met relevante
data
Organisaties hebben
actueel vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerswerk
blijvend onder de
aandacht
Aandacht bij
ondernemers voor
het
vrijwilligerswerk

Opstellen P.R. plan

Organisaties
bieden vrijwilligers
een overeenkomst
Gemeente laat
waardering blijken

Vrijwilligersontbijt

Informeren en het bieden
van ondersteuning door
vrijwilligermakelaar

Toename vraag en
aanbod op de (digitale)
vacaturebank
Kansen en mogelijkheden
worden benut

Duidelijkheid voor
beide partijen

Bestuurders voelen
zich gewaardeerd.
Er worden
contacten gelegd
met
medebestuurders

Kansen en
mogelijkheden van
organisaties en
vrijwilligers helder
Vrijwilligerswerk
blijvend actueel
Vrijwilligerswerk
leidt tot betaald
werk
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Financiën
Het vrijwilligerswerk legt een relatief klein beslag op de totale begroting van de gemeente EdamVolendam: in de begroting is een bedrag van € 81.500,- beschikbaar voor de uitvoering van het
vrijwilligersbeleid.
Na de vaststelling van de Nota Vrijwilligerswerk 2018 - 2023 zal binnen product 5.03 een verschuiving
plaatsvinden om jaarlijks € 5.000 te kunnen besteden aan het organiseren van een waardering voor
de vrijwilligers in de vorm van een event (bijvoorbeeld op de landelijke vrijwilligersdag).
Om bij de evaluatie van de Nota Vrijwilligerswerk 2018 - 2023 de effectiviteit van het beleid te
kunnen beoordeling wordt na vaststelling een nulmeting uitgevoerd. Bij deze nulmeting zal ook
vooruitgekeken worden met als resultaat de tools en criteria voor de (tussen)evaluatie van 2020 en
de evaluatie aan het einde van de termijn. Hiervoor denken wij € 25.000 nodig te hebben.. De raad
wordt hiervoor bij vaststelling van de Nota voorgesteld dit incidentele bedrag beschikbaar te stellen
vanuit de bestemde reserve Wmo.
Benodigde middelen

2018

2019

Uitvoering vrijwilligersbeleid

81.500

81.500 81.500

81.500 81.500

5.000

5.000

Vrijwilligersevent
Nulmeting en evaluatie

2020

5.000

2021

2022

5.000

25.000
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