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Voorwoord 

"Het wordt mij duidelijk hoe trots mensen zijn op het werk dat ze doen!" 

Het bestaan van vrijwilligers is van alle tijden en plaatsen ongeacht de overheid. Dit herken ik in alle lagen 
van de gemeente Woerden, waar het nog "gewoon" is om iets voor elkaar te doen. Betrokken-zijn is van 
nature aanwezig. Daarom is vrijwilligers en beleid een combinatie waar ik verlegen van word. Moet de 
gemeente zich daarmee bemoeien? De leesmoeder op school, de vader als leider van de F-jes op de 
voetbalvereniging en al die mensen die zich belangeloos ergens voor inzetten en daar veel positieve 
energie uithalen, ook dat is onze samenleving. Die is voortdurend in verandering en daarin liggen 
bedreigingen maar vooral ook kansen voor het behoud van de vrijwilligers. 

Het college van de gemeente Woerden wil investeren in de kracht van haar inwoners om te zorgen dat 
iedereen mee kan doen: aan het vrijwilligerswerk maar ook door het vrijwilligerswerk. Hoe we dit willen 
doen, staat in deze nota met concrete acties maar vooral veel ruimte om initiatieven vanuit Woerden te 
ondersteunen, zo regelarm mogelijk. De komst van de WMO en het wijkgericht werken geeft het 
vrijwilligerswerk een belangrijke rol in de gemeente Woerden en daarom toch: vrijwilligersbeleid, niet om 
voor te schrijven hoe het moet maar verbindingen te maken en samen knelpunten op te pakken. 

Namens het college van burgemeesters en wethouders, 
Titia Cnossen 
Wethouder Woerden Betrokken 
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Inleiding: Hef is tijd voor vrijwilligersbeleid! 

Woerden is een prachtige stad om in te wonen en te leven. Inwoners van onze gemeente zijn trots op hun 
"stad waar het groene hart klopt". Woerden is ambitieus en dynamisch. Inwoners kennen elkaar vaak en 
steken waar nodig de helpende hand uit. Woerden is een actieve stad met actieve vrijwilligers. Zij zijn de 
olie in de machine of het cement van de samenleving. 

Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vrijwilligerswerk in perspectief 
gebracht en krijgt het tevens een andere impact. Die richting door het Rijk en de gemeente gegeven, is 
leidend voor het vrijwilligersbeleid. Verdere uitwerking van de manier van ondersteuning aan vrijwilligers 
zal de komende jaren wenselijk zijn. Naast de komst van de Wmo is Wijk-en dorpsgericht werken een 
belangrijke beleidsontwikkeling in de gemeente Woerden. We dienen niet alleen rekening te houden met 
doelgroepen of disciplines, ook de wijk- of het dorp is een belangrijke factor geworden in het 
vrijwilligersbeleid. 

Voor de gemeente Woerden is het ondersteunen van vrijwilligerswerk belangrijk en dit gebeurt al jaren op 
verschillende manieren. Deze beleidsnotitie biedt een inhoudelijk (toetsings)kader voor het 
vrijwilligerswerk. Binnen de verschillende beleidsterreinen is al aandacht voor vrijwillige inzet, maar er 
bestaat nog geen overkoepelend integraal beleid. Dit integrale beleid moet met een 
ondersteuningsstructuur inspelen op het veranderende karakter van het vrijwilligerswerk. De gemeente 
zal daarin vrijwilligerswerk stimuleren, activeren en waar nodig faciiiteren. 

Niets is zo veranderlijk als de maatschappij. Voor vier jaar de koers bepalen hoe de gemeente vrijwilligers 
kan ondersteunen is dan ook een illusie. Er is daarom gekozen om het actieprogramma projectmatig aan 
te pakken en samen met de betrokken partijen uit te werken, op te starten en te evalueren. Niet alles kan 
in een keer, er moeten keuzes gemaakt worden en daarom gaan we aan de slag met realistische en 
praktische projecten. 

Het proces 
Bij het opstellen van een integrale beleidsnota is de inbreng van alle vrijwilligersorganisaties en organisaties met 
vrijwilligers binnen de gemeente Woerden van groot belang. Er is daarom gekozen voor het vormen van een interne 
en externe klankbordgroep. Daarnaast is er op 13 mei 2008 een werkconferentie georganiseerd en zijn er 
gesprekken geweest met organisaties zelf. Op basis van de resultaten van deze avond, de input van de 
klankbordgroep, de enquête die is gehouden tijdens de vrijwilligersdag van 14 maart 2008 en landelijke en 
provinciale gegevens is deze beleidsnota geschreven. 
Deze beleidsnotitie is geschreven voor alle inwoners van Woerden, voor instellingen en organisaties, voor de 
vrijwilligers, voor de verschillende disciplines(sport,cultuur, sociaal cultureel werk etc) en voor alle wijken en 
kemen(domen) binnen de aemeente Woerden. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt een beeld van Woerden geschetst en worden de verbanden aangeven met andere 
beleidsterreinen. Er wordt ingegaan op de visie van de gemeente en het benoemen de geconstateerde 
knelpunten. 
In hoofdstuk 2 zal op basis van de geconstateerde knelpunten een achttal projectvoorstellen naar voren 
worden gebracht die de knelpunten moeten aanpakken. 
In het 3e en laatste hoofdstuk zullen de kosten inzichtelijk gemaakt worden en de manier waarop het 
geheel gefinancierd wordt. 
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Hoofdstuk 1: De vertreksituatie 

1.1 Woerden kort in Beeld(kerngegevens op een rijtje): 

Woerden in beeld: 
In de gemeente Woerden wonen ruim 48.000 mensen verspreid over vier kernen. Hiervan woont 30% in 
de kernen Zegveld, Kamerik en Harmeien en 70% in Woerden, ledere kern heeft zijn eigen karakter en 
actief verenigingsleven. In Woerden bevinden zich tal van voorzieningen die beheerd worden door 
vrijwilligers of professionele organisaties zoals SKW en SWO. 
In Woerden zijn er tussen de 12.000-21.800 inwoners van 18 jaar en ouder tussen de 4.5 en 5 uur per 
week actief in het vrijwilligerswerk. Ten minste, als we de cijfers van onderzoeksinstanties als het CBS 
mogen geloven, die zeggen dat er tussen de 25-45 % van de inwoners vrijwilligers zijn. Dit komt overeen 
met 8.5 tot 10% van hun vrije tijd. Een exacte "Woerdense" telling is nooit gedaan maar zal in de toekomst 
wel komen. Telling van de geregistreerde organisaties in de gemeentegids die vrijwilligers inzetten geven 
een schatting van rond de 400 organisaties. 
Kortom, Woerden kent een bruisend verenigingsleven waar we trots op mogen zijn! 

1.2 Samenhang andere beleidsterreinen 
Vrijwilligerswerk wordt op talloze maatschappelijke terreinen uitgevoerd, in diverse verbanden, in meer tot 
minder georganiseerde vorm. Het is een bont gezelschap van organisaties, vaak verspreid over meerdere 
beleidssectoren in overheidsland, vallend onder de verantwoordelijkheid van meerdere ambtenaren. Het 
ondersteunen en versterken van de lokale infrastructuur voor het vrijwilligerswerk begint met een goede 
samenhang tussen deze sectoren. Integraal vrijwilligersbeleid is effectief en vergroot de kans op 
doeltreffendheid. De belangrijkste beleidsterreinen zijn hieronder weergeven: 

• Wmo: Het sociale beleid van de gemeente is voor het overgrote deel in de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) vastgelegd. Een van de prestatievelden heeft als thema inzet voor elkaar. Het 
vrijwilligersbeleid is zo gezegd een onderdeel van de Wmo. Meedoen, daar draait het om bij de Wmo. 
Wat heb je nodig, om iedereen mee te kunnen laten doen? Het vrijwilligersbeleid van de gemeente 
kan antwoord geven op een aantal Wmo vraagstukken. 

• Sociale zaken: Bij de afdeling sociale zaken ligt ook een gedeelte van de uitvoering van de Wmo. 
Voor ondersteuning voor vrijwilligerswerk bestaat een aantal regelingen, zoals de declaratieregeling, 
om bijvoorbeeld minima te ondersteunen bij het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast proberen 
sociale activering en het verschaffen van een re-integratiepremie mensen door middel van 
vrijwilligerswerk aan een betaalde baan te krijgen. 

• Wijk-en dorpsgericht werken: "U wilt plezierig wonen, u thuis voelen in uw huis, en ook in uw straat, 
in uw wijk, in uw dorp, in uw gemeente Woerden." Dit is een citaat uit "Mijn buurt", de beleidsnotitie die 
op 23 april 2008 is vastgesteld door de raad. Inwoners van een wijk en dorp wordt gevraagd mee te 
denken en mede verantwoordelijk te zijn voor wat in zijn of haar omgeving gebeurt. Dit actieve 
burgerschap krijgt onder andere vorm in de Wijk- en dorpsplatforms. De gemeente ondersteunt dit 
door middel van de beleidsambtenaar Wijk- en dorpsgericht werken, contactambtenaren en 
wijkbudgetten. In de wijken en dorpen zijn hierdoor veel inwoners als vrijwilliger actief in platforms en 
bij buurtactiviteiten. Het aanbod en behoud van vrijwilligers is een van de grootste knelpunten. 

• Sport: Beleid in beweging is het gemeentelijk sportbeleid van 2008-2010. Sportverenigingen moeten 
het hebben van vrijwilligers. Om haar sportieve en maatschappelijke waarde te blijven waarmaken, is 
het nodig te investeren in een technisch en organisatorisch kader. Men ervaart een gebrek aan kader, 
ledenverloop, financiën, accommodatieproblemen en de complexere wet- en regelgeving. De wens 
vanuit de sportverenigingen, omschreven in het sportbeleid, is dan ook om maatregelen te nemen om 
het vrijwilligerswerk beter te laten functioneren en meer maatwerk te leveren. 
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• Cultuur: In mei 2008 is de kadernota cultuur vastgesteld door de gemeenteraad en in november 2008 
de beleidsnota. Op dit moment zijn vrijwilligers in de culturele sector actief in de bibliotheek, het 
Klooster, het museum en in tal van besturen van kleine verenigingen. Als we kijken naar de visie en 
ambities van de gemeente op het gebied van cultuurparticipatie, cultureel ondernemerschap en 
inhoudelijke samenwerking, dan zal worden onderzocht welke instrumenten er nodig zijn voor 
vrijwilligers om deze ambities waar te maken. 

• Jeugd: In februari 2008 is de notitie Jeugd en Vrije tijd definitief vastgesteld. Jongeren zijn een 
belangrijke doelgroep voor het vrijwilligersbeleid. "De jeugd is onze toekomst." Toch is het juist de 
jeugd die tegenwoordig lastig te bereiken is door vrijwilligersorganisaties. Het aantrekken(werving) en 
behouden(door beleid) van jongeren binnen het vrijwilligerswerk vereist een andere strategie van 
organisaties. Samen met o.a. de Jongerenraad van de gemeente Woerden zal dit thema nader 
worden besproken en uitgewerkt. 
Daarnaast is jeugdparticipatie een belangrijk speerpunt van de gemeente. Het is dan ook van groot 
belang dat jongerenorganisaties als de Jongerenraad en Dunya, maar ook cultureel jongerencentrum 
Babyion en jeugdsociëteiten zoals K77 en de Bijn, worden gewaardeerd en ondersteund. 

• Recreatie en toerisme: De nota recreatie en toerisme is in het eerste kwartaal van 2008 vastgesteld 
door de gemeenteraad. Hierin worden de ambities van de gemeente als poort van het Groene Hart en 
poort van de Historische binnenstad samengevat in drie beleidsthema's te weten: vertellen, verbinden 
en vernieuwen. Om deze ambities waar te kunnen maken, nu en in de toekomst, zijn er o.a. 
vrijwilligers nodig om deze vorm te kunnen geven, bijvoorbeeld bij het loket van de W V en voor 
stadswandelingen van het gilde. Deze moet vaak nog actief geworven en ondersteund worden. 

• Accommodaties: In 2007 is er een inventarisatie gemaakt van het gebruik van alle gemeentelijke 
panden en het inzichtelijk maken van o.a. de huurkosten. In april 2008 is het accommodatiebeleid 
voor wijk- en dorpsaccommodaties besproken in de raad. Het beheer van deze accommodaties is 
vaak in handen van stichtingen bemenst door vrijwilligers. Continuïteit en realisme in de druk van 
deze verantwoordelijkheid zijn risicofactoren. Duidelijk moet worden wat de verantwoordelijkheid van 
de gemeente hierin moet/ kan zijn. 

• Welzijnsnota: De professionele welzijnsorganisatie spelen een belangrijke rol als het gaat om 
vrijwilligers. Niet alleen zijn veel vrijwilligers binnen en voor de organisatie actief, ook worden 
vrijwilligers ondersteund vanuit de organisatie. Op dit moment wordt gewerkt aan een vernieuwing van 
het kader voor het welzijnswerk, onder nodig voor het afsluiten van nieuwe budgetcontracten met de 
welzijnsinstelling voor 2010 en volgende jaren. In het beleid ligt de nadruk op participatie en 
verbinden. Inwoners zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en dat van hun 
leefomgeving. Als dat niet lukt of gestimuleerd moet worden zet het welzijnsbeleid van de Gemeente 
Woerden eerst in op vrijwilligers en hun organisaties. 

We kennen recente beleidsnota's in Woerden, die een verbinding leggen met het vrijwilligers(beleid). Dat 
biedt de mogelijkheid om gezamenlijk en integraal de knelpunten aan te pakken, oplossingen te 
ontwikkelen en uit te voeren. De beleidsmedewerker vrijwilligerswerk zal de schakel zijn tussen de 
verschillende beleidsterreinen. 
Samenhang is ook belangrijk voor externe partijen die werken met vrijwilligers zoals maatschappelijke 
organisaties en in sommige gevallen het bedrijfsleven. Zij kunnen op zoek gaan naar manieren waar ze 
elkaar kunnen versterken in het werken met vrijwilligers. 

versie 30-12-08 



1.3 Gemeentelijke visie op vrijwilligerswerk 
"Iedereen moet mee kunnen doen(Wmo) en wat hebben we daar voor nodig(vrijwilligersbeleid)." 

De visie op vrijwilligersbeleid is gebaseerd op het Wmo-beleidskader. Daarnaast heeft de informatie van 
de klankbordgroep en de input van de werkconferentie, het visiedocument Wmo-raad en het 
coalitieakkoord een belangrijke bijdrage geleverd. 
De visie schetst een toekomstbeeld van de Woerdense samenleving waarin iedereen mee kan doen. De 
vraag is wat daar voor nodig is. Het antwoord moeten we voor een belangrijk deel zoeken in het 
vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk is op dit moment al de bindende factor in het maatschappelijk leven 
van Woerden. Juist door deze betrokkenheid, is de gemeente Woerden voor veel inwoners een prettige 
plaats om te wonen en te werken. Het is daarom van belang dat de gemeente het vrijwilligerswerk 
ondersteunt, door het te stimuleren, activeren en faciliteren. Wat goed is goed houden en ondersteunen 
waar nodig! 

Visie: een algemeen voorwaardenscheppend ondersteuningsinstrument bieden. Dit kan door het 
scheppen van bepaalde (rand)voorwaarden, te investeren in de kracht van de vrijwilligers(organisaties), 
waardoor het vrijwilligerswerk in de gemeente zijn functie en waarde kan blijven behouden en zich verder 
kan ontwikkelen en verbreden. 

De Woerdense visie bevat vier bouwstenen: 
• Investeren door middel van een brede benadering: inspelen op verschillende onderwerpen, 

kansen en knelpunten die er zich in het vrijwilligersdomein kunnen voordoen, kijkend naar de 
inrichting van organisaties en de dienstverlening van de gemeente zelf. 

• Investeren in de ontwikkeling van individuenfmensenj en groepen(vrijwilligersorganisaties): 
investeren in de krachten kent een hoog rendement. Het verstevigt zowel de positie van het individu 
als de organisatie. Denk hierbij ook aan jongeren en kwetsbare inwoners. De investering wordt 
gedaan door middel van deskundigheidsbevorderingf/westeren door professionals), via maatschappelijk 
betrokken ondememenf/nvestering door bedrijven) en via netwerken(/nveste/-en in elkaar). 

• Investeren in waardering: een blijk van waardering betekent, trots zijn op je vrijwilligers en hen 
danken voor wat zij doen voor Woerden. Waardering is ook gezamenlijk zoeken naar manieren om 
vrijwilligerswerk vooral leuk te houden. 

• Investeren in samenwerking: samen sta je sterk en alleen verlies je! Investeren in samenwerking is 
investeren in vrijwilligerswerk in Woerden door elkaar te voeden met kennis en kunde en op alle 
fronten slim en efficiënt gebruik van elkaar te maken. Samenwerking is geen doel op zich. 
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1.4 De knelpuntenlijst 
Na de schets in de paragraaf Woerden in beeld (1.1) en de gemeentelijke visie op het 
vrijwilligersbeleid(1.3) komen we aan bij de knelpunten die zijn geconstateerd in Woerden op het gebied 
van vrijwilligerswerk. De knelpuntenlijst die hieronder is weergegeven is een samenvatting uit 
verschillende werkbezoeken, beleidsstukken, klankbordbijeenkomsten en de werkconferentie van 13 mei 
2008. De verschillende knelpunten zijn onder te verdelen in categorieën die te maken hebben met de 
vrijwilliger zelf, de organisatie, speciale doelgroepen, de relatie en of ervaringen die betrokkenen met de 
gemeente hebben. 

Competenties(vaardigheden) van vrijwilligers: 
• Kennis: tegenwoordig is het steeds belangrijker dat de vrijwilliger voor een bepaalde taak over de 

juiste kennis beschikt. Die kennis ontbreekt vaak. Bijvoorbeeld: als degene die verantwoordelijk is 
voor het horecagedeelte van de sportkantine niet weet aan welke eisen deze moet voldoen, dan kan 
de kantine bij controle in de problemen komen. 

• Kunde (competenties/vaardigheden): van minder vrijwilligers wordt nu meer verwacht dan vroeger. 
Vrijwilligersorganisaties zijn kleine, soms grote, ondernemingen en vrijwilligers zijn ondernemers. Er 
wordt nogal wat verwacht van vrijwilligers aan vaardigheden, bijvoorbeeld sociale vaardigheden(contact 
leggen) of schrijfvaardigheden(het schrijven van een persbericht). Scholing van vrijwilligers wordt steeds 
essentiëler. 

Je moet (bijna) professioneel geschoold zijn om bijvoorbeeld een kantine te runnen. Er is een kleine grens tussen bestuurder zijn en 
een beroep uitoefenen. Oplossing zou kunnen zijn een "totaalpakket" aanbieden aan verenigingen, of door de gemeente of door een 
organisatie gefaciliteerd door de gemeente.1 • 

Organisatorische problemen: 
• Vraag en aanbod: vraag is er genoeg, het aanbod loopt echter terug. Het werven van (goede) 

vrijwilligers levert voor veel instellingen een probleem op. Voor sommige organisaties is werving (en 
selectie) een belangrijk deel van hun werk geworden. Het hebben van een goed aanbod van 
vrijwilligers is een kunst op zich. Er wordt gesproken over een groot aanbod aan potentiële "nieuwe" 
vrijwilligers in Nederland: dit zijn vrijwilligers die wel inzetbaar zijn voor een project maar niet op lange 
termijn. Wie zijn dat en waar zijn die dan? Hoe bereik je deze groep? 

• Beschikbaarheid en continuïteit: vrijwilligers werven is één, maar ze ook behouden en inzetten is 
vers twee. Vrijwilligers zijn niet meer ieder moment van de dag beschikbaar. Ook het aantal keer in de 
week of in de maand dat een vrijwilliger inzetbaar is neemt af. Het behouden van vrijwilligers, de 
continuïteit, wordt ook als groot probleem beschouwd. Werd je vroeger vaak vrijwilliger voor een 
aantal jaar, hebben we het tegenwoordig meer over "we zien wel' of 'laat ik het maar eens een jaartje 
uitproberen of het wat voor me is'. 

• Arbeidsparticipatie (Paradox werken en vrijwilliger zijn): aan de ene kant willen we dat iedereen die kan, 
aan het werk gaat en blijft (zoals vrouwen en 55+ ers). Aan de andere kant vraagt de overheid aan de 
burger om meer zelf te doen en er voor een ander te zijn (bijvoorbeeld door de komst van de WMO). Dit drukt 
op het potentiële aanbod van vrijwilligers. 

• Vrijwilligersmanagement: hoe ga je om met bijvoorbeeld jongeren en vrijwilligers die alleen 
incidenteel inzetbaar willen zijn? Dit vereist een andere manier van werken van organisaties. Deze 
zijn er niet op toegerust. 

• Financiële middelen: door o.a. het terugdringen of verdwijnen van de subsidies bij een groot aantal 
verenigingen en kosten die alleen maar hoger worden, is de financiële situatie vaak de belangrijkste 
taak van een bestuur geworden. Het gat tussen inkomsten en uitgaven wordt steeds groter. 
Contributieverhoging en sponsorwerving lost het probleem niet altijd op. 

1 opmerking tijdens klankbordgroepbijeenkomst april 2008 
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Benaderen van specifieke doelgroepen: 
• De nieuwe vrijwilliger: is een mondige meer ik-gerichte vrijwilliger die zoekt naar een kortlopende 

uitdaging(zie bijlage). Op dit moment is de nieuwe vrijwilliger een knelpunt omdat organisaties nu vaak 
niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. 

• Minder instroom jongeren: dit heeft onder andere te maken met het bestedingspatroon van 
jongeren. Jongeren willen er vaak goed uitzien(kleding etc) en het hebben van een mobiele telefoon 
hoort er tegenwoordig gewoon bij. Om dat te bekostigen werken jongeren vaak bij en hebben weinig 
tijd voor vrijwilligerswerk. Daarnaast komt het door het imago wat vaak als 'suf wordt omschreven. 
Het is niet "hip" om vrijwilliger te zijn. Tenslotte sluit het soort vrijwilligerswerk vaak niet aan bij de 
wensen van de jongeren van nu. Jongeren willen net als de nieuwe vrijwilliger het liefst meedoen aan 
korte uitdagende projecten. Het blijft noodzakelijk om jongeren extra aandacht te geven en te 
activeren om vrijwilligerswerk te gaan doen gelet op de toenemende vergrijzing en vraag naar 
vrijwilligers. 

• Ouderen: als je met pensioen gaat heb je meer tijd "over" om aan vrijwilligerswerk te doen. Voorheen 
was dit meer dan nu een vanzelfsprekendheid. De "zilveren kracht", wordt deze groep ook wel eens 
genoemd en vanuit de gedachte van de Wmo kan een beroep gedaan op onder andere deze groep. 
Tegenwoordig is het voor hen niet meer vanzelfsprekend om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze 
hebben andere hobby's, reizen veel of zijn oppas oma's of opa's en tijd wordt een schaars goed. 

• Culturele achtergronden: Vrijwilligerswerk of actief burgerschap heeft in andere culturen veelal een 
andere lading of betekenis en concentreert zich meestal op familie of buurt. Het vrijwilligersbeleid in 
Woerden moet rekening houden met verschillen in culturele achtergrond. Vanuit het oogpunt van 
burgerparticipatie is het noodzakelijk deze groep extra aandacht te geven. In Woerden kennen wij een 
groep van 5.9152 inwoners met een niet Nederlandse culturele achtergrond. 

Gemeente: 
• Wet- en regelgeving: Verkokering in regelgeving wordt als een groot struikelblok gezien door 

instellingen. De vraag is wel: is het knelpunt de regel zelf, het aantal regels of de omgang met die 
regel, of misschien wel een combinatie van de factoren bij elkaar? Gaat het hierbij om ervaring of de 
beleving van organisaties of gaat om feiten. Die vraag moet eerst goed beantwoord worden voordat 
gedacht kan worden over een mogelijke oplossing. 

• Betrokkenheid gemeente: omdat de ondersteuning van vrijwilligers vaak verdeeld is over 
verschillende beleidssectoren (cultuur, sport, jongeren, zorg, welzijn, etc) wordt de ondersteuning soms als 
onduidelijk beschouwd. Het antwoord van de gemeente op vragen van vrijwilligers wordt soms als niet 
duidelijk en eenduidig worden ervaren. Als gevraagd wordt "Maak een plan" en "Wij staan open voor 
nieuwe, frisse ideeën" moet op voorhand duidelijkheid worden geboden over de eventuele 
mogelijkheden. Als gemeente willen wij streven naar een eenduidige ondersteuningsstructuur als uit 
onderzoek blijkt dat dit niet gebeurt. 

• Iedereen moet mee kunnen doen: vanuit de Wmo heeft de gemeente de opdracht dat iedereen mee 
moet kunnen doen, ook om vrijwilliger te zijn. Op dit moment is het niet altijd vanzelfsprekend dat je 
vrijwilliger 'kan' worden. Iemand die moet leven van een WWB of ANW uitkering heeft vaak geen geld 
om de reiskosten te betalen of specifieke kleding waarin ze hun vrijwilligerswerk moeten doen. 
De eerste verantwoordelijkheid voor het geven van een vrijwilligersvergoeding ligt bij 
vrijwilligersorganisaties zelf. In specifieke gevallen zou de gemeente kunnen onderzoeken hoe zij 
ondersteuning kan bieden aan deze groep. 

2 CBS 01-01-07 bijgewerkt tot 04-08-08 
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Hoofdstuk 2 Tijd voor Actie! 

2.1 Wat is er nodig om de vraag te beantwoorden? 

De situatie in Woerden is in kaart gebracht en geconstateerd welke knelpunten er zijn. Voorts is 
vastgesteld vanuit welke visie we tot een integrale aanpak van de knelpunten willen komen. Tijd voor 
actie! Nu komt de vraag welke instrumenten(randvoorwaarden) ingezet, ontwikkeld en uitgevoerd kunnen 
worden, samen met de vrijwilligersorganisaties en derden, om de knelpunten aan te pakken. Die 
randvoorwaarden zijn bedoeld om de vrijwilligersorganisaties op een brede manier te kunnen 
ondersteunen. Welke ondersteuning nodig is kan per doelgroep en discipline verschillen. De in te zetten 
instrumenten zijn vooral bedoeld om organisaties te ondersteunen die zelf geen aanspraak kunnen maken 
op een professionele organisatie, bond of landelijke vereniging. Per project zal daarom ook aangegeven 
worden welke vrijwilligers of organisaties er voor in aanmerking komen. Ook zal aangegeven worden wie 
de uitvoerende partijen zijn(deze zijn vet gedrukt). 
Om de knelpunten om te zetten in krachten worden acht projectvoorstellen gedaan die in deze 
beleidsperiode (2009-2012) worden opgestart. Daarin zal de rol van de gemeente actief stimulerend en 
faciliterend zijn en bij voorkeur niet uitvoerend. De maatschappelijke organisaties werken de projecten uit, 
starten ze op, evalueren ze en indien wenselijk worden ze voortgezet. De gemeente participeert wel mee 
in projecten en bewaakt de kwaliteit. De projectvoorstellen zullen hieronder kort worden ingeleid, 
omschreven welke knelpunten er worden aangepakt evenals de rol van de gemeente en die van andere 
partijen. De projectvoorstellen zijn zo SMART3 mogelijk geformuleerd. De uitwerking van de 
projectvoorstellen moet nog plaats vinden. 

1. Herziening opdracht Vrijwilligerscentrale 
2. "Samen voor Woerden" platform voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 
3. Woerden Waardeert Vrijwilligers(werk) 
4. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en organisaties 
5. Op zoek naar de vrijwilliger 
6. Netwerken en Dialoog 
7. Iedereen kan meedoen als vrijwilliger! 
8. "Continu verbeteren" van dienstverlening gemeente Woerden 

2.2 Het actieprogramma. 

Project 1. Herziening opdracht Vrijwilligerscentrale 
Een vrijwilligerscentrale kan in het ondersteunen van vrijwilligers(organisaties) een centrale rol spelen. De 
vraag is wat de vrijwilligerscentrale moet bieden aan vrijwilligers(organisaties) en hoe die de centrale 
vinden? 
Op dit moment valt de vrijwilligerscentrale Woerden e.o. onder SKW Woerden. Deze bestaat uit één 
professionele kracht en een aanta! vrijwilligers. Als taak hebben zij nu om ten minste 130 vrijwilligers te 
bereiken, te bemiddelen, vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen van de Woerdense bevolking en 
zij heeft tevens een adviserende rol naar vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties. Dit is, zo schrijft SKW in 
een advies4 richting de gemeente, een zeer beperkte opdracht. De vrijwilligerscentrale kan een veel 
prominentere rol vervullen op het gebied van ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Een duidelijk profiel 
is daarom in de toekomst ook gewenst, waarin de taak en de rol duidelijk omschreven staat. Tevens de 
inzet van mensen(professioneel en vrijwillig) en de middelen. 
Voordat we echter kunnen praten over het profiel moeten we kort stilstaan bij de situatie van nu, met 
name als het gaat om imago en de bekendheid. Veel inwoners en vrijwilligers kennen de centrale nu niet, 
zo bleek ook o.a. uit de werkconferentie van 13 mei 2008 en de enquête die gehouden is tijdens de 
vrijwilligersdag op 14 maart 2008. Onder de aanwezige vrijwilligers(N=127) bleek dat 64% de 
vrijwilligerscentrale niet kent. Van de 36% die de centrale wel kent zegt de helft contact te hebben 
opgenomen, maar niet vond wat men zocht. Dit betekent dat we naast het profiel (de profilering), ook naar 
de positie(positionering) en de Pr moeten kijken. 
Het is belangrijk dat vrijwilligers(organisaties) de weg naar de vrijwilligerscentrale kennen, evenals de 
gezichten die erbij horen en de mogelijkheden. Communicatie en imago zijn dan ook van blijvend belang. 

3 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel(ambitieus), Realistisch, Tijdgebonden 
4 Vrijwilligerscentrale Woerden, Jolanda Verdoold en Jan Klomp, SKW Woerden 2006 
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Wat gaan we doen? 
Bij het herzien van de opdracht van de vrijwilligerscentrale moet er een aantal keuzes gemaakt worden op 
het gebied van visie, doelstelling en ambitie die uiteindelijk te maken hebben met het inzetten van 
beschikbare (financiële)middelen. Deze "profielschets" zal ontwikkeld worden door de vrijwilligerscentrale 
en de gemeente in 2009. 

Voor wie is de vrijwilligerscentrale er? 
In principe is de vrijwilligerscentrale er voor alle vrijwilligers(organisaties) en organisaties met vrijwilligers. 
Iedereen kan gebruik maken van de basisvoorzieningen zoals advies, informatie en ondersteuning. Er zijn 
ook voorzieningen zoals deskundigheidsbevordering en verzekeringen die bedoeld zijn om 
vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Ondanks dit ondersteuningsaanbod ligt de verantwoordelijkheid 
van organisaties met vrijwilligers uiteraard bij de organisatie zelf, deze moet worden opgenomen in het 
eigen vrijwilligersbeleid. Afspraken wie waar gebruik van kan maken, worden opgenomen in het profiel 
van de vernieuwde centrale en worden gecommuniceerd met de organisaties zodra dit van toepassing is. 
In de profielschets moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten: 
• Het hebben van een goede functieomschrijving(opdracht) 
• PPP: er moet voldoende aandacht zijn voor promotie, profilering en pr. 
• Locatie: een representatieve ruimte is van groot belang 

Naam: bij het denken over welke functies de centrale zou moeten hebben, kan ook aan een nieuwe 
naam worden gedacht. Ideeën die ter sprake kwamen: vrijwiiiigerspunt/uitzendbureau/winkei, Participatie en 
Informatie Punt 

• Het aanbieden van nieuwe diensten: werving 'doelgroepen, coördinatie maatschappelijke stage, 
aanbieden van deskundigheidsbevordering, het ontwikkelen van een Sociale kaart5, 

Voorbeeld profiel: 
Informeren 

Adviseren 

Ondersteunen 

uitbrengen van vrijwilligerskrant (4x16x per jaar) 
informatie geven over vrijwilligersbeleid, over verzekeringen, wetgeving m.b.t. vrijwilligers 
informatie geven over trends en ontwikkelingen in vrijwilligerszaken 
het promoten van vrijwilligerswerk 
het informeren van het gemeentebestuur omtrent relevante ontwikkelingen 

het opzetten van een (actuele) vacaturebank voor maatschappelijke stages 
bemiddeling bij het vinden van een vrijwilligers 
komt op voor de belangen van vrijwilligers(sorganisaties) 

Waarderen 

organisaties ondersteunen bij het zoeken naar financiële middelen (Woerdens en landelijk 
fondsenboek/database/subsidie/sponsoring/beursvloermatch) 
het verzorgen van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 
opzetten en uitvoeren van wervingstrajecten 

Het twee jaarlijks organiseren van "Woerden Waardeert" een evenement waarin de gemeente en de gemeenschap zijn 
waarderina uit voor ziin vriiwilliaers. 

Wie is de uitvoerder? 
SKW Woerden verzorgt al 50 jaar het sociaal cultureel werk in Woerden. Toen de steun aan vrijwillige 
inzet resulteerde in de vrijwilligerscentrale Woerden e.o. kwam de coördinatie van dit steunpunt bij SKW 
te liggen. Voor 2009 zijn de (budget) prestatie afspraken gemaakt en de gemeente zal toezien op de 
kwaliteit die de centrale levert. Voor 2010 zal op basis van het nieuwe profiel van de centrale gewerkt 
worden. Rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van de welzijnsvisie en de discussie rond 
het aanbesteden van het welzijnswerk. 

Project Doelgroep 
Onderzoek functie 
profiel VC 

Opstarten nieuwe 
vrijwilligerscentrale 

Vrijwilligers en 
organisaties 

Vrijwilligers en 
organisaties 

Wie 
SKW, Maatschappelijk 
organisaties, 
adviesbureau.gemeente 
SKW, Maatschappelijk organisaties 

Actie 
Onderzoek 

Starten vernieuwde VC 
Evalueren 

Periode 
1e helft 2009 

2e helft 2009 
07-2010 

5 Sociale kaart: het maken van een (digitale) sociale kaart van vrijwilligersorganisaties zodat inwoners weten wat voor soort 
vrijwilligerswerk ze kunnen doen en vrijwilligersorganisaties kunnen elkaar onderling beter vinden. 
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Project 2. "Samen voor Woerden" platform voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 
De vrijwilligerscentrale en de Gemeente Woerden kunnen ieder in zijn of haar rol een vorm van 
ondersteuning bieden aan maatschappelijke organisaties. Een derde belangrijke groep is het 
bedrijfsleven. Bij het aanpakken van de geconstateerde knelpunten zou het bedrijfsleven ondersteuning 
kunnen bieden. Sponsoring kennen we al, maar tegenwoordig kennen we ook het Maatschappelijk 
Betrokken Ondememen(MBO). 
De term MBO wordt al een aantal jaar gebruikt op het moment dat een bedrijf zijn middelen, menskracht 
of kennis en kunde inzet voor de (lokale) samenleving. Dit kunnen bedrijven zijn die dit ieder voor zich 
doen of gezamenlijk in de vorm van een serviceclub zoals de Ondernemers Kring Woerden(OKW), de 
Lionsclub en de Rotary. 
MBO wint snel aan populariteit. Het is inspirerend voor zowel de bedrijven en hun werknemers, als voor 
de maatschappelijke instellingen om duurzame relaties met elkaar aan te gaan. Bedrijven die hun 
werknemers stimuleren zich in te zetten voor de (lokale) samenleving bevorderen trots en betrokkenheid 
bij hun werknemers. 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen neemt in Woerden een steeds belangrijkere plaats in. Naast 
sponsoring, wat in Woerden al op grote schaal gebeurt, kunnen op deze manier veel maatschappelijke 
organisaties ondersteund worden door het bedrijfsleven. Hier ligt echter wel de uitdaging om de krachten 
die er nu zijn te bundelen en met concrete en vooral creatieve initiatieven te komen. De gemeente heeft 
een eerste stap gezet door het initiatief te nemen om een concreet idee uit te werken met het organiseren 
van de eerste beursvloer in Woerden.6 

Wat gaan we doen? Organiseren van eerste Woerdénse Beursvloer 
De Beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld: vraag en 
aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin. De bedoeling is dat bedrijven, lokale overheden, 
serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten en in 
een informele en dynamische sfeer matches maken. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de 
ander zeer gewenst. Doel van een beursvloer is om matches tot stand te brengen. Deze matches hebben 
betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten, creativiteit en munten. 
Om matches te realiseren, is het van belang dat de partijen weten wat ze willen vragen en kunnen bieden. 
Verschillende werelden ontmoeten elkaar. Maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven spreken elkaar. 
Het krioelt. Het bruist. Zo ziet een beursvloer eruit!7 (De 1e Beursvloer Woerden vindt plaats op 5 februari 2009.) 

Wie is de uitvoerder? "Samen voor Woerden" 
De eerste beursvloer wordt in Woerden projectmatig opgezet. De uitvoering ligt bij de beurscommissie 
bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de gemeente. 
Voor dit project is een externe projectleider aangesteld. Om dit project en mogelijke andere projecten, op 
een goede manier voort te kunnen zetten zou de beursvloer ingebed kunnen worden in een zelfstandige 
onafhankelijke organisatie. In andere gemeente zoals Zeist, de Bilt en in IJsselstein zijn met succes 
zelfstandige stichtingen opgericht die het MBO binnen de gemeente verzorgen. De leden van de 
beursvloercommissie, hebben deze wens ook uitgesproken. Zij willen investeren in een netwerk van 
maatschappelijk betrokken organisaties in Woerden e.o.. 

Project Doelgroep Periode 
Beursvloer 

Oprichting 
"Samen voor 
Woerden" 

vrijwilligers(organisaties) 
bedrijfsleven 
gemeente 

vrijwilligers(organisaties) 
bedrijfsleven 
gemeente 

Beurscommissie 
vrijwilligers(organisaties) 
bedrijfsleven 
gemeente 
Beurscommissie 
vrijwilligers(organisaties) 
bedrijfsleven 
gemeente 

Beursvloer 

Oprichten stichting 
"Samen voor 
Woerden" 

2009-2012 

2009 

Op 16 april 2008 zijn er verschillende partijen(bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en gemeente) om de tafel gaan zitten 
die hebben afgesproken om zich in zetten voor MBO in Woerden en willen meewerken aan de eerste beursvloer. 
7 Bron: www.beursvloer.com 
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Project 3. Woerden Waardeert vrijwilligers(werk) 
Waardeer je vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is onbetaald werk en voor veel mensen is het een 
vanzelfsprekendheid, maar niet voor iedereen. Voor het aantrekken en behouden van vrijwilligers is, naast 
het imago, waardering een belangrijke voorwaarde. Voorbeelden zijn, zoals ook eerder aangegeven, een 
feestje, attentie bij een verjaardag of ziekte, cursussen, goede begeleiding, regelmatige evaluaties en de 
acties die daar uit volgen. Het geven van een compliment is ook een vorm van waardering. Hier ligt 
duidelijk een verantwoordelijkheid voor de organisaties zelf. De gemeente kan echter wel een bijdrage 
leveren bij een aantal van deze waarderingsinitiatieven. 

Wat gaan we doen? 
Er zijn drie project voorstellen: een tweejaarlijks feest, een rubriek in de krant en het collectief aanbieden 
van verzekeringen voor vrijwilligers waar we de komende jaren mee aan de slag willen gaan. Een aantal 
andere voorstellen voor de toekomst komen in de rest van dit hoofdstuk aan de orde. 

Tweejaarlijks feest 
Waardering door middel van een feest wordt zeer op prijs gesteld door de verschillende organisaties en 
vrijwilligers in Woerden. Het is voor zowel jong als oud een goed middel om hen te bedanken voor hun 
inzet. Dit bleek ook uit de positieve reacties die er na afloop van de vrijwilligersmiddag op 14 maart 2008 
kwamen.8 Wel werd opgemerkt dat op die dag weinig jongeren aanwezig waren. De aanbevelingen die 
zijn gedaan naar aanleiding van die dag staan in het evaluatieverslag vrijwilligersmiddag 14 maart 2008. 
Het organiseren van een vrijwilligersdag kan op verschillende manieren landelijk ondersteund worden. 

Rubriek in de krant: Rolmodellen 
Via een vaste rubriek in de krant, door middel van praktische voorbeelden (testimonials), kan 
vrijwilligerswerk dichter bij de inwoners worden gebracht. We kunnen laten zien welke onderwerpen of 
activiteiten bijdragen leveren aan een betrokken Woerden. Het draagt tevens bij aan de erkenning en 
waardering van vrijwilligers(-werk). 
Wekelijks kan er in de Woerdense krant(en) een item staan dat met het vrijwilligerswerk te maken heeft. 
Onderwerpen zijn o.a. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en Wijk en jongeren in beeld. 

Het collectief aanbieden van verzekering 
Veel gemeenten in Nederland bieden vrijwilligers(organisaties) een collectieve verzekering aan als een 
vorm van waardering en behoud. Daarnaast weetje als gemeente op welke manier de risicodekking in het 
vrijwilligerswerk wordt ingevuld. 
De VNG heeft een vrijwilligersverzekering ontwikkeld die door alle gemeenten kan worden afgenomen. 
Deze verzekering kan vanaf januari 2009 worden gefinancierd vanuit een Rijksbijdrage. In december 
2008 heeft het college besloten de Rijksbijdrage ook daar voor in te zetten en daarmee zijn alle 
vrijwilligers van Woerden collectief verzekerd. 

Project Doelgroep 
Tweejaarlijks feest 

Rubriek in de krant 

Verzekering 

nader te bepalen 

alle vrijwilligers 

vrijwilligers 

Wie 
Vrijwilligerscentrale + 
werkgroep 
gemeente 
Woerdense krant(en) 
vrijwilligerscentrale 
gemeente 

Actie 
Opzetten werkgroep en 
uitvoering dag 
Afspraken maken met 
Woerdense krant(en) 

implementatie 

Periode 
November 2009 en 2011 

Vanaf 2009 

Januari 2009 

Kort evaluatieverslag van de vrijwilligersmiddag op 14 maart 2008. 
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Project 4. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en organisaties 
Een groot aantal knelpunten heeft te maken met de investering die gedaan moet worden in vrijwilligers op 
het gebied van kennis en vaardigheden en de organisatie. Dit varieert van pr (imago), professionaliseren, 
vrijwilligersmanagement tot het werven en behouden van vrijwilligers. Deskundigheidsbevordering is in 
het vrijwilligerswerk niet meer weg te denken en de investering die gedaan wordt in mensen en 
organisatie kan voor lange tijd plezier opleveren. 
Op dit moment zijn vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering. De 
vraag is om een zo breed mogelijk aanbod te geven van trainingen ën cursussen. Om een actueel 
overzicht te maken van de gewenste vorm(en) van deskundigheidsbevordering zal er in 2009 een 
behoeftepeiling gedaan worden. Deze peiling kan worden gehouden door de vrijwilligercentrale in 
samenwerking met ROC Midden Nederland. 

Project Doelgroep Wie Periode 
Behoefteonderzoek 
training en 
cursusaanbod 
training en 
cursusaanbod 

Vrijwilligers(organisa 
ties) 

Vrijwilligers(organisa 
ties) 

Vrijwilligerscentrale + 
ROC MN 
Gemeente 
Vrijwilligerscentrale 
"Samen voor Woerden" 

Behoefteonderzoek onder 
vrijwilligers(organisaties) 

Gedegen cursusaanbod 

1e kwartaal 2009 
(o.a. tijdens beursvloer) 

Per 01-09-09 

Project 5. Op zoek naar de vriiwilliqer(wervinq) 
Een van de belangrijkste knelpunten is misschien wej aanbod. Het aantal vrijwilligers neemt af en toch zijn 
er mensen die graag iets willen doen voor een ander. 
Op zoek gaan naar vrijwilligers begint al door te kijken naar de eigen (vrijwilligers)organisatie. Zonder 
goed imago geen vrijwilligers. Gezelligheid en veiligheid, trots en plezier creëren betrokkenheid als basis 
voor potentiële vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties kunnen hieraan werken door middel van een training 
of cursus(zie project 4). Werven en behouden van vrijwilligers is vooral een zaak van de eigen 
organisatie. Dat wil niet zeggen dat je als organisatie geen gebruik zou kunnen maken van kennis en 
diensten van anderen. Hier zal bij project 6 aandacht aan worden gegeven. Hieronder vindt u een vijftal 
doelgroepen die de nodige aandacht verdienen. 

De nieuwe vrijwilliger(zie bijlage 2): Misschien wel als het belangrijkste knelpunt kwam de vraag naar 
voren hoe om te gaan met de nieuwe vrijwilliger. Dit betekent namelijk dat vrijwilligersorganisaties zich op 
een andere manier moeten inrichten dan ze gewend zijn. Hier kan op twee concrete manieren 
ondersteuning aangeboden worden, namelijk het aanbieden van een training en het anders inrichten van 
de vacaturebank vrijwilligerscentrale. Hierin kan een aparte categorie ontstaan van kortlopende projecten 
met eventueel een link naar het MBO. Deze tak van de vacature-bank is misschien het best te vergelijken 
met een uitzend(bureau) constructie. Dit idee zal mee worden genomen in het te vormen profiel van de 
vrijwilligerscentrale en in het behoefteonderzoek zal de wens van de training gepeild worden. 

De zilveren kracht: De zilveren kracht is afgeleid van het gelijknamig nationaal stimuleringsprogramma 
van MOVISIE. Dit programma heeft tot doel het mobiliseren van mensen met levenservaring en richt zich 
specifiek op de babyboomers (geboren tussen 1945 en 1955) die de komende jaren massaal stoppen met 
werken. Een van de beleidslijnen is het meer investeren, benutten en onderhouden van menselijk 
kapitaal, opdat mensen hun talenten langer kunnen inzetten voor anderen. Toekomstig ouderenbeleid zal 
vooral moeten inzetten op zinvol ouder worden. De aandacht gaat daarbij uit naar het versterken van de 
maatschappelijke rollen die senioren kunnen vervullen in alle geledingen van de lokale samenleving. Het 
human capital van senioren zelf vormt daarin het belangrijkste aanknopingspunt.9 

Het college heeft november 2007 ingestemd met het ondersteunen van het project Zilveren kracht door 
middel van bestuurlijke ondersteuning en ambtelijke inzet. Gewenste acties van de gemeente zijn: 
verzamelen van bevolkingsgegevens, (jaarlijks) versturen van uitnodigingen, publicaties, zorgen voor 
conferentieruimte en koffie en bestuurlijke aanwezigheid. Uitvoering van dit project ligt bij SWO en de 
eerste bijeenkomst zal in het eerste kwartaal van 2009 plaatsvinden. Na de uitvoering van dit project zal 
duidelijk worden of de gemeente deze faciliterende rol zal continueren. 

Voorstel aan college B&W, projectaanvraag Zilveren Kracht, W. Mol 25 oktober 2007 
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Jonge honden: Anders dan het project Zilveren kracht is er voor de zoektocht naar nieuwe jonge 
vrijwilligers geen concreet projectvoorstel. Vanuit o.a. bestaande gemeentelijke projecten zoals het 
jeugdparticipatie voorstel en de notitie Jeugd en Vrije tijd wordt in overleg met de Jongerenraad en 
verschillende andere jongerenorganisaties bekeken welk type "wervingscampagne' specifiek voor 
jongeren bedacht kan worden. Uitvoering van dit project kan bij een van de organisaties of bij de 
vrijwilligerscentrale liggen. Daarnaast kan door middel van een training of cursus maatschappelijke 
organisaties geleerd worden hoe specifiek deze groep te benaderen. 

Alle tonen: Zoals aangegeven in de knelpuntenlijst wordt het betrekken van allochtone bewoners bij 
vrijwilligerswerk als een knelpunt beschouwd. Dit signaal wordt ook onder andere door de SKW 
onderschreven. Dit kan te maken hebben met de manier van communicatie en de wijze waarop wij ons 
vrijwilligerswerk hebben ingericht. We zouden daarom een brug willen slaan waarin we de afstand 
verkleinen tussen het soort vrijwilligerswerk, de manier van communiceren en deze doelgroep. Ook hierbij 
geldt dat er gekeken moet worden naar een passend Woerdens project of bij welke projecten het aan kan 
sluiten. Daarnaast kan een passende training, indien gewenst, uitkomst bieden. 

Share Care: De nieuwe vrijwilliger wil graag iets doen voor iemand anders, maar wil wel nee kunnen 
zeggen als het niet uitkomt. Daarnaast is er een grote groep mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken 
en daarvoor niet altijd maar professionele hulp voor in willen schakelen, bijvoorbeeld bij het vervangen 
van de lamp of een klein boodschapje doen. ShareCare(samen zorgen) is zo'n methode die mensen helpt 
om meer dingen "samen" te doen. 
In onze drukke maatschappij, met overvloedig veel prikkels die af kunnen leiden, zou je je buurman, je 
tante, je voetbal vriend, zomaar kunnen vergeten. Iets doen voor een ander is lastig als je die ander niet 
kent en niet weet hoe je iemand kan helpen. Waren in de tijd van de verzuiling de gemeenschappen en de 
hulp die aan elkaar geboden werd helder, tegenwoordig moeten we op zoek gaan naar andere manieren 
om mensen bij elkaar te brengen. Gezamenlijk optrekken en voor elkaar zorgen. 
ShareCare vormt communities, door de vorm te ontwerpen, de weg te wijzen en de methode aan te 
reiken. De methode berust op de wetenschap dat mensen er voor elkaar "willen" zijn. ShareCare werkt 
daarnaast samen met verenigingen, instellingen en de overheid, maar altijd als middel om consumenten 
te kunnen bereiken. 
Voorbeelden zijn een zorg of buurtsite, het geven van training, een senioren-arrangement in een dorp of 
wijk en maatwerkprojecten voor doelgroepen.10 Vanuit de doelstellingen van de Wmo en wijk-en 
dorpsgericht werken zal in 2009 bekeken worden of en welke projecten er in Woerden opgestart kunnen 
worden. 

Project 
Wervingscampagne 

Doelgroep 
alle vrijwilligers SWO, SKW, gemeente, 

jongerenorganisaties, 
vrijwilligersorganisaties 

Uitvoering 
Evalueren 

Periode 
2009-2012 

Project 6. Dialoog en Netwerken 
Als gemeente willen wij stimuleren dat organisaties meer samenwerken. Je leert veel van eikaars 
ervaringen en kwaliteiten. De samenwerking moet in deze geen doel op zich zijn, maar kent een duidelijke 
meerwaarde. Daarnaast is het ontwikkelen van een breed netwerk noodzakelijk om zowel vraag en 
aanbod op elkaar af te stemmen als wel om draagvlak te creëren voor beleid. Te denken valt hier aan het 
instellen van een vrijwilligerscomité(klankbordgroep) en het organiseren van netwerkbijeenkomsten op 
basis van doelgroep en discipline. Een tweetal projectvoorstellen kan, ieder vanuit een ander vertrekpunt, 
een bijdrage leveren aan het vormen van een vrijwilligersnetwerk. 

www.sharecare.nl 
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Dialoog 
Het programma Woerden Betrokken heeft als overkoepelend doel een situatie te bewerkstelligen waarin 
Woerdenaren worden uitgenodigd, ongeacht een culturele achtergrond of eventuele handicap, beperking 
of achterstand, betrokken te zijn bij elkaar en de lokale gemeenschap. De dialoog is een ideaal middel om 
mensen op een laagdrempelige manier met elkaar te laten praten. Dialoogtafels kunnen ingezet worden 
om vrijwilligers met elkaar in contact te brengen. 

Netwerkbijeenkomsten 
Op dit moment kennen wij een aantal overleg organen, ingedeeld naar doelgroep of discipline zoals het 
sportoverleg, de jongerenraad en het sociëteitenoverleg. Men informeert elkaar over verschillende 
onderwerpen, geeft bijvoorbeeld advies aan de gemeente en bereidt (gezamenlijke)activiteiten voor. De 
krachten worden tijdens zo'n overleg gebundeld, zo is de ene club goed in fondsenwerving en de ander in 
het organiseren van een activiteit. 
Op basis van doelgroep of discipline zou een overleg in groter verband wenselijk zijn om (tweejaarlijks te 
organiseren. Dit wordt ondergebracht bij de vrijwilligerscentrale en deze zal verder inventariseren en 
onderzoeken welke vorm van netwerkbijeenkomst wenselijk is. 

Project 
Dialoog opzetten 

Netwerk 
bijeenkomsten 
(2x per jaar) 

Doelgroep Wie 
Alle inwoners 

Alle vrijwilligers 

Alliato+lokale partij 
(gemeente op achtergrond) 
Vrijwilligerscentrale 

Actie 
Op zoek naar geschikte lokale 
partij>uitvoering 
Thema's bepalen en starten 
met eerste bijeenkomst 

Periode 
Vanaf voorjaar 2009 

2010 

Project 7. Iedereen kan meedoen als vrijwilliger: onkostenvergoeding en declaratieregeling 
Elke Woerdenaar moet kunnen deelnemen aan de samenleving en zich kunnen inzetten voor een ander. 
Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Meedoen op eigen kracht, je inzetten voor een ander lukt 
simpelweg soms niet voor mensen. Zij kunnen de weg niet vinden of komen onderweg een financiële 
belemmering tegen om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Bepaalde onkosten, zoals reiskosten, die 
vrijwilligerswerk met zich meebrengt kunnen niet gemaakt worden. 
Voor professionele organisaties die met vrijwilligers werken is vaak in het eigen vrijwilligersbeleid een 
vergoedingsregeling opgenomen. Bij vrijwilligersorganisaties vaak niet, omdat het beleid niet op papier 
staat of een organisatie de middelen niet heeft. 

Als gemeente hebben wij een rol om zoveel mogelijk belemmeringen voor het meedoen weg te nemen en 
maatwerk te leveren in maatschappelijke ondersteuning.11 Op dit moment bestaat al het Declaratiefonds 
binnen de gemeente Woerden. Uit het declaratiefonds kunnen bijzondere kosten worden vergoed voor 
mensen met een laag inkomen(minima), bijvoorbeeld de kosten van sport, hobby, abonnement op de 
krant en een bioscoopkaartje. In mei 2008 is de minimaverordening opnieuw vastgesteld. Doel van de 
regeling is onder andere welzijnsactiviteiten betaalbaar te maken, te vergroten en daardoor participatie te 
bevorderen en sociale uitsluiting te voorkomen. De regeling kent echter een maximale vergoeding per 
persoon en een specifieke doelgroep namelijk minima. Mensen die net boven het minimum leven vallen 
hier buiten. Daarnaast kan het zijn dat het maximale bedrag niet toereikend is voor de jaarlijkse uitgave 
om ergens vrijwilliger te zijn.12 

De gemeente zal voor deze groep vrijwilligers op zoek gaan naar een manier om ze tegemoet te komen. 
We kunnen hierbij denken aan een (onkosten) vergoedingssysteem voor deze groep mensen. De 
uiteindelijke invulling zal in samenwerking en samenhang met de organisaties ontwikkeld worden waarin 
de gemeente het initiatief neemt. 

Project Doelgroep 
Vergoedingssysteem 
voor o.a. minima 

o.a. minima die aan 
vrijwilligerswerk willen 
doen 

gemeente (afd. 
O&W+SoZa) 

vraag helder krijgen 
onderzoeken mogelijkheden 

Periode 
2009 

11 Inwoners van Woerden doen mee, WMO beleidskader 2008-2011 
12 Vergoedingen tot 764,- worden niet belast 
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Project 8. "Continu verbeteren" van de dienstverlening gemeente Woerden: 
Tijdens de klankbordgroepbijeenkomsten, de werkconferentie, maar ook als uitkomst van de enquête van 
14 maart 2008 kwam als knelpunt naar voren de landelijke en lokale overheid. Het gaat hierbij vooral om 
de knelpunten wet-en regelgeving, subsidies en vergunningaanvragen. De ervaring van organisaties is 
dat er te veel regels zijn, die soms onnodig, onduidelijk en tegenstrijdig zijn. 
Het knelpunt wet-en regelgeving wordt door het Rijk opgepakt in het beleidsprogramma "Samen werken, 
samen leven". Hierin probeert men "begrijpelijke taal" en meer vertrouwen terug te brengen bij de burger 
en daarnaast ruimte geven aan vrijwilligers door minder administratieve lasten en een betere 
dienstverlening.13 

Voordat er naar een oplossing wordt gezocht zal eerst de vraag moeten worden beantwoord of het in 
Woerden gaat over feiten of losse ervaringen en de beleving van organisaties of individuen. Als blijkt dat 
de dienstverlening echt verbeterd moet worden, zal tot actie worden overgegaan. 

Twee acties kunnen worden ondernomen om deze knelpunten aan te pakken. Als eerste kan door middel 
van deskundigheidsbevordering meer inzicht in wet-en regelgeving komen en het aanvragen van 
subsidies of andere inkomstenbronnen makkelijker gemaakt kunnen worden. De in te zetten instrumenten 
bij punt 4 kunnen hier een bijdrage aan leveren. 
Ten tweede kan de gemeente bekijken of wet- en regelgeving kan worden verminderd en worden 
versimpeld. Subsidieaanvragen, zoals het ABC budget, en vergunningen kunnen worden gedigitaliseerd 
waardoor het sneller en gemakkelijker gaat. 

We beginnen daarom met twee concrete projecten waarbij we aanhaken op het traject 'continu 
verbeteren' dat vanaf januari 2008 binnen de gemeente loopt: 
• het snoeien van regels die betrekking hebben op vrijwilligerswerk 
• het verstrekken van subsidies (bijvoorbeeld ABC) en vergunningen vergemakkelijken(en of 

versnellen) 
• we maken een Woerdens handboek voor vrijwilligersorganisaties over wet-en regelgeving waarin 

alles duidelijk op papier staat 

Project Doelgroep Periode 
Continu verbeteren 

Woerdens 
handboek wet-en 
regelgeving 

Alle vrijwilligers 
(organisaties) 

Alle 
vrijwilligers(organisaties) 

gemeente 

Vrijwilligerscentrale 
gemeente 

Vraag concreet maken 
Klant aan tafel: 
Actie: 
Evalueren: 
Ontwikkelen Woerdens 
handboek wet-en regelgeving 

16 kwartaal 2009 
2 kwartaal 2009 
3e kwartaal 2009 
4e kwartaal 2009 
3" en 4e kwartaartaal 
2009 

Plan van aanpak Pioniers Ruimte voor Vrijwilligers, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
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Hoofdstuk 3 Financieel overzicht 

3.1 Inzet van middelen 
Voor de projectvoorstellen die in paragraaf 3.2 zijn gedaan is een gedegen financiële ondersteuning 
noodzakelijk. De gemeente is daar niet de enige partij in. De Provincie, het Rijk en o.a. het bedrijfsleven 
zijn mogelijke co-financiers. We schetsen hier in het kort het beeld welke projecten er zijn en welke kosten 
dit met zich meebrengt. Vervolgens bekijken we hoe we deze projecten kunnen financieren. 
De gemeente wil het vrijwilligerswerk versterken en verbreden, daar zijn financiële middelen van de 
gemeente voor nodig. 

Begroting projectvoorstellen vrijwilligersbeleid: 

Nr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Project 

Vrijwilligerscentrale 

Beursvloer 

Samen voor 
Woerden(SvW) 
Tweejaarlijks feest 

Rubriek in de krant 

Verzekering 

Behoefteonderzoek 
training en 
cursusaanbod 
Deskundigheidsbev 
ordering 
Werving 

Share care 

Dag van de Dialoog 

Netwerk 
bijeenkomsten 
(2x per jaar) 
Vergoedingssysteem 
voor minima* 
vrijwilligers 
Continu verbeteren 

Woerdens 
handboek wet-en 
regelgeving 

2009 

€ 32.000 

€ 1 8 . 0 0 0 

€ 1 8 . 0 0 0 

€ 5.000.-

12.000* 

€ 2.000,-

€ 1 5 . 0 0 0 , -

nader te 
bepalen 
nader te 
bepalen 

Dekking 2009 

bestaand contract 

Incidenteel Wmo 

Incidenteel Wmo 

uitvoeringskosten 
vrijwilligersbeleid 

Rijksbijdrage 

uitvoeringskosten 
vrijwilligersbeleid 

WEB-gelden 

W m o 

W m o 

2010 

€ 52.000,-

€ 1 5 . 0 0 0 

€15 .000 

12.000 

€15 .000 , -

nader te 
bepalen 
nader te 
bepalen 

€ 2.000,-

nader te 
bepalen 

2011 

€ 52.000,-

€ 1 5 . 0 0 0 

€ 1 5 . 0 0 0 

€ 5.000,-

12.000 

€ 1 5 . 0 0 0 , -

nader te 
bepalen 
nader te 
bepalen 

€ 2.000,-

nader te 
bepalen 

2012 

€ 52.000,-

€ 1 5 . 0 0 0 

€ 1 5 . 0 0 0 

12.000 

€ 1 5 . 0 0 0 , -

nader te 
bepalen 
nader te 
bepalen 

€ 2.000,-

nader te 
bepalen 

Dekking 
2010-12 
Prioriteit 

Prioriteit 

Prioriteit 

uitvoeringskosten 
vrijwilligersbeleid 

nvt 
Rijksbijdrage 

nvt 

WEB-gelden 

W m o 

W m o 

uitvoeringskosten 
vrijwilligersbeleid 

declaratieregeling 
afd.SoZa 

'bedrag is afhankelijk van het inwoner aantal van 1 januari het voorafgaande jaar 

versie 30-12-08 18 



3.2 Hoe gaan we het betalen? 

Investeringsbudget Rijk & Provincie(zie bijlage 2): Voor het vernieuwen van de vrijwilligerscentrale en 
de oprichting van "Samen voor Woerden" wordt onderzocht of subsidie bij de Provincie en het Rijk(zie 1.6) 
kan worden aangevraagd. De structurele kosten van de vrijwilligerscentrale en Samen voor Woerden zijn 
opgenomen in de bijdrage van gemeente. 

Bestaande budgetten: Bij de projectvoorstellen is grotendeels gebruik gemaakt van bestaande 
budgetten. Bij het vaststellen van deze nota zullen de budgetten voortaan gebruikt worden voor het 
inzetten van de voorgestelde instrumenten, (uitvoeringskosten vrijwilligersbeleid en de WEB-gelden (wet 
educatie en beroep)) 
De vrijwilligerscentrale valt onder het SKW deelcontract 'Maatschappelijke activering' dat gefinancierd 
wordt vanuit het WWB budget (werkdeel). Het is in 2009 niet meer mogelijk deze situatie voort te zetten. 
Met het ontwikkelen van de Welzijnsvisie wordt gezocht naar een structurele oplossing voor dit probleem. 

Prioriteiten: Voor het uitbreiden van inzet van de vrijwilligerscentrale en voor het project "Samen voor 
Woerden" zal voor 2010-2012 een prioriteit voor €20.000,- en €30.000,- per jaar worden aangevraagd. Er 
wordt in totaal jaarlijks €50.000,- aangevraagd voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. 

Wmo: Met de invoering van de Wmo hebben de gemeenten financiële middelen gekregen van het Rijk 
om de Wmo uit te voeren. Met ingang van 2008 worden de Wmo middelen verdeeld via een objectief 
verdeelmodel. De uitkering van de Wmo is geen geoormerkt geld, de gemeente Woerden is vrij om het 
budget naar eigen inzicht in te zetten. De projecten'werving(vrijwilligers en mantelzogers) en Share Care 
zullen in de toekomst op de begroting van de Wmo komen te staan. 

Rijksbijdrage verzekeringen: Bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van VWS is budget 
voor de financiering van een gemeentelijke verzekering voor vrijwilligers vrijgemaakt. 
De financiering van het verzekeren van vrijwilligers per gemeente vindt plaats middels een structurele 
toevoeging aan het gemeentefonds per 2009. In de decembercirculaire 2008 zijn wij hiervan op de hoogte 
gesteld en het bedrag is gelabeld. 

Nader te bepalen kosten: Voor een aantal projecten (werving, share care, vergoedingssysteem minima) 
is geen bedrag opgenomen in de begroting. Hiervoor zullen er vanaf 2009 aparte voorstellen voor worden 
geschreven. Voor de dekking van de projecten zijn wel voorstellen gedaan (zie schema hierboven). 

Inzet ambtelijke ondersteuning: Voor alle projecten is de beleidsmedewerker vrijwilligerswerk vanuit de 
gemeente de projectleider. De projecten Continu Verbeteren, vergoedingssysteem minima, rubriek in de 
krant en Share Care worden o.a. in samenwerking met andere afdelingen opgepakt. 

Risico's: Financiële risico's zullen ontstaan wanneer subsidieaanvragen van het rijk en provincie niet 
worden gehonoreerd, het uitvoeringsbudget van de Wmo niet toereikend is, door het rijk een bezuiniging 
wordt doorgevoerd of onvoorziene kosten gaan ontstaan. In dat geval worden er keuzes gemaakt welke 
projecten er prioriteit hebben en wie de uitvoerder is. Het beleid gaat wel uit van een bepaald minimum en 
kwaliteit. Mocht dit in gevaar komen zal dit worden gerapporteerd aan het college en de raad. Een risico 
ontstaat ook wanneer de prioriteiten die zijn aangegeven niet worden gehonoreerd. De 
basisvoorzieningen voor vrijwilligersorganisaties lopen dan in gevaar. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Hoofdpunten startnotitie en vervolg 
Bijlage 2: De vrijwilliger in beeld 
Bijlage 3: Rollen en verantwoordelijkheden 
Bijlage 4: Schematische weergave projecten 

Bijlage 1 Hoofdpunten startnotitie en vervolg 
De voornaamste doelstelling van de startnotitie was inzicht te verschaffen in de Woerdense situatie en de 
wensen en meningen van de sleutelfiguren verzamelen. Dit alles werd vertaald in concrete speerpunten, 
rol van de gemeente Woerden en de te hanteren instrumenten die in het vrijwilligersbeleid zouden moeten 
komen. Hieronder een korte weergave van de rol van de gemeente, de speerpunten en de in te zetten 
instrumenten: 

Rol van de Gemeente: 
Een van de belangrijkste punten uit de startnotitie is de rol van de gemeente die omschreven staat als die 
van facilitator en stimulator. Het is onwenselijk als de gemeente een dominante en controlerende rol op 
zich neemt. "De gemeente zal vrijwilligerswerk stimuleren, activeren en actief faciliteren. "14 

Speerpunten 
Middels stimuleren, activeren en actief faciliteren zal de gemeente Woerden de volgende concrete 
speerpunten aanpakken: 

• zorgen dat er voldoende aanbod blijft van vrijwilligers; 
• zorgen dat de vrijwilligers en de organisaties waar zij voor werken professionaliseren. Enerzijds 

door kennis te hebben van regel- en wetgeving, anderzijds door te zorgen dat vrijwilligers over de 
juiste skills(vaardigheden) beschikken; 

• zorgen dat vrijwilligers zich in hun rol kunnen ontwikkelen. 

Instrumenten 
De vier instrumenten die de gemeente moet hanteren om de doelstelling en de speerpunten te 
verwezenlijken zijn: 

1. Trainingen en cursussen aanbieden voor vrijwilligers en organisaties. 
2. Informatie aanbieden aan vrijwilligers en de betrokken organisaties op het gebied van wet- en 

regelgeving en verzekeringen. 
3. Het concreet maken van gestructureerde waarderingsinitiatieven om de vrijwilligers te erkennen 

en belonen (zoals een vrijwilligersdag). 
4. De makelaarsrol tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk stimuleren. 

Tijdens de stakeholdersbijeenkomst in juni 2007 is de volgende algemene doelstelling ontstaat: 
"Voor de inwoners van Woerden, middels bestaande organisaties, de samenhang en betrokkenheid versterken, de 
sociale verbanden versterken en invullen."15 

We zullen in inzoomen op de rol van de gemeente, de speerpunten en de in te zetten instrumenten met 
de aanvullingen die zijn gedaan en opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de 
klankbordgroepbijeenkomsten. 

Uitspraak gedaan tijdens stakeholdersbijeenkomst juni 2007 
' Uitspraak gedaan tijdens stakeholdersbijeenkomst juni 2007 
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Vervolg inventarisatie startnotitie(reactie van de klankbordgroep): 

Rol van de Gemeente: 
• De gemeente moet volgens de betrokkenen stimuleren om (wet- en)regelgeving te beperken of weg 

te nemen. 
• De gemeente kan een bijdrage leveren aan de bekendheid van vrijwillige inzet oa. via het WMO loket 

en de vrijwilligerscentrale. 
• Het verschil tussen vrijwilligers organisaties en organisaties die werken met vrijwilligers moet duidelijk 

staan omschreven. 
• De gemeente kan een sturende rol hebben bij het inzetten van een vrijwilligerscentrale die als een 

soort kenniscentrum kan dienen met voorbeeld contracten, kennis over verzekeringen en de 
mogelijkheid om trainingen te geven. Dit kan zijn spreekvaardigheid of werken aan competenties van 
vrijwilligers. Bij verenigingen ontbreekt het misschien wel aan kennis over vrijwilligersbeleid en/of 
regelingen die er minimaal moeten zijn voor vrijwilligers. 

• De Gemeente Woerden moet zeker geen regisserende rol hebben en moet geen uitvoerende taken 
krijgen. 

• Het vrijwilligersbeleid moet integraal zijn geschreven waarin de rol van de Gemeente Woerden 
duidelijk wordt neergezet als: faciliterend, stimulerend en adviserend en in het beleid worden 
speerpunten en instrumenten benoemd. Geef helderheid over de onkostenvergoedingen die 
vrijwilligers kunnen krijgen. 

Speerpunten 
• Volgens de betrokken moet het accent niet liggen op zorgen voor aanbod(kun je dit namelijk als 

gemeente waarmaken) en professionaliseren maar op stimuleren, activeren en actief faciliteren. 
• Het knelpunt bij aanbod speelt de hoeveelheid middelen die er zijn om iets uit te voeren, hier gaat het 

om inzet van financiële middelen. Op welke doelgroep richt je je en hoe is je bekendheid? 
• Genoeg aanbod betekent campagne voeren. Een vrijwilligerscentrale die als uitzendbureau werkt. 

Daarnaast leren omgaan met de "nieuwe" vrijwilliger. De gemeente kan een bijdrage leveren in 
aanbod door het inzetten van de goede instrumenten(handvatten). De eindverantwoordelijkheid ligt bij 
de organisaties zelf. 

• Professionaliseren is bij vrijwilligersbeleid misschien niet zo'n goede term. Het vraagt om 
vaardigheden die vrijwilligers en organisaties moeten hebben. De aansturing van vrijwilligers moet bij 
voorkeur op professionele wijze gebeuren. 

• Ontwikkelen: in bijvoorbeeld de infrastructuur: Maar wat is de infrastructuur? Gaat het juist niet om 
bewustwording, het vertellen van wat er allemaal aan vrijwilligerswerk is? Moet je dat niet juist 
stimuleren, zodat organisaties daar gebruik van kunnen maken? De gemeente speelt wel een rol bij 
het aanbod. Per sector heb je een palet aan mogelijkheden. Een beursvloer(maatschappelijk 
betrokken ondernemen) kan hier o.a. in voorzien. Ook de vrijwilligerscentrale heeft hierin een rol. 

Instrumenten 
• Er is veel vraag naar goede trainingen, cursussen en het hebben van een goede 

informatievoorziening. Hier kan de vrijwilligerscentrale kan een duidelijke makelaarsrol innemen. 
• Als het gaat over het waarderen van de vrijwilliger dan moeten organisaties dit vooral ook zelf doen. 

Dit moet duidelijk een plek krijgen in het eigen vrijwilligersbeleid. Voorbeelden zijn 
kennismakingsbrieven, scholing, erkenning etc. De gemeente kan ook wel iets doen in brede zin, 
maar je bereikt er nooit iedereen mee. 

• Waardering in de vorm van een feest of een attentie wordt wisselend ervaren. Soms is een attentie 
(kerstpakketje) op het goeie moment heel leuk, maar als dat structureel is gaan mensen er op 
rekenen. Een vrijwilligersprijs heeft wel "nieuws waarde", maar is er animo voor? Mensen doen 
vrijwilligerswerk omdat ze het zelf leuk vinden. Waardering is ook een positief stukje in de krant, 
bezoekje van een wethouder of ambtenaar. Kortom er moet goed gekeken worden naar de rol van de 
organisatie zelf en die van de gemeente als het gaat om waarderingsinitiatieven. 
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Bijlage 2: De vrijwilliger in beeld. 

Wat verstaan we onder vrijwilligerswerk? 
Vrijwilligers in Woerden doen belangrijk werk. Veel voorzieningen in Woerden draaien deels of volledig op 
de vrijwillige inzet van anderen. Zoveel wegen er naar Rome leiden, zoveel soorten vrijwilligers kennen wij 
in onze stad. Het is onmogelijk met één definitie de precieze inhoud en betekenis van vrijwilligerswerk te 
vangen. Afhankelijk van doel, gebruik en ambities zullen betrokkenen vrijwilligerswerk in de ene situatie 
veel breder opvatten en inzetten dan de ander. In dit hoofdstuk bespreken we de definitie van 
vrijwilligerswerk, het verschil tussen vrijwilligersorganisaties en organisaties met vrijwilligers, de omvang 
van vrijwilligerswerk en de motieven van vrijwilligers. We geven kort weer dat tijden veranderen en 
introduceren het begrip de "nieuwe vrijwilliger". Als laatste geven we aan wat het Rijk en de Provincie voor 
beleid voeren en welke ondersteuning ze bieden. 
We beginnen bij het formuleren van "de" definitie van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het 
woord. De onderstaande definitie is de meest gebruikte in Nederland als we het hebben over 
vrijwilligerswerk: 

Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, wordt verricht ten behoeve van andere mensen of 
de samenleving. (C. van Dam, M. Govaart en P Wiebes, Zicht op zorg en welzijn: vrijwilligers, NIZW uitgeverij, Utrecht 1998) 

Tegenwoordig wordt de term "vrijwillige inzet" vaak gebruikt. Dit impliceert dat er eenmalige inzet mogelijk 
is. We spreken dan over de volgende onderverdeling: 
• eenmalige inzet(eenmalig): bijvoorbeeld vrijwilliger bij een wijkactiviteit 
• projectmatige inzet("korte" periode): bijvoorbeeld vrijwilliger bij een project van de club 
• structurele projecten(langdurige werkzaamheden): bijvoorbeeld vrijwilligers als bestuurslid 

Vaak wordt vrijwilligerswerk in één adem genoemd met mantelzorg en ontstaat er verwarring tussen de 
begrippen vrijwilligerswerk en mantelzorg. Mantelzorg is zorg vanuit een persoonlijke relatie bieden aan 
langdurig zieken of mensen met een beperking. Dit betreft een periode langer dan drie maanden en meer 
dan acht uur per week. Voorbeeld: een echtgenoot zorgt voor zijn dementerende echtgenote. De meest 
gehanteerde definitie luidt: 

Mantelzorg is hulp die familieleden, buren en kennissen op vrijwillige basis geven aan bejaarden en of zieke, 
gehandicapte en andere hulpbehoevende personen. (C. van Dam, M. Govaart en P Wiebes, Zicht op zorg en welzijn: vrijwilligers, NIZW 
uitgeverij, Utrecht 1998) 

Voor vrijwilligerswerk kies je bewust. Het is niet vrijblijvend, maar je "kunt" nee zeggen of er mee stoppen 
wanneer je wilt. Mantelzorg overkomt je meestal. Het is niet eenvoudig de zorg stop te zetten vanwege de 
persoonlijke relatie die er is. 

Een aantal onderdelen binnen de definitie van vrijwilligerswerk kunnen enige onduidelijkheid veroorzaken. 
Vrijwilligerswerk is bijvoorbeeld onverplicht, maar niet vrijblijvend. De gemeente Woerden wil daarom met 
het vrijwilligersbeleid keuzes maken ten aanzien van het aspect van keuzevrijheid, mate van beloning, en 
de mate van structuur. Dit heeft alles te maken met wie uiteindelijk "profiteert" van de in te zetten 
instrumenten. 

Keuzevrijheid: 'Onverplicht' 
Vrijwilligerswerk is 'vrijwillig verplicht'. De vrijwilliger kiest een bepaalde taak of verantwoordelijkheid en gaat daarmee 
een verplichting aan, al dan niet vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Het verplichte karakter schrikt niet af als 
men weet dat anderen van je afhankelijk zijn. Het is goed om te weten dat je nodig bent. 
Beloning: 'Onbetaald' 
In principe word je als vrijwilliger niet betaald. Wel kunnen organisaties vrijwilligers compenseren in gemaakte 
kostenfvb. reiskosten, printkosten, materialen etc). In sommige gevallen kiest een vrijwilligersorganisatie zelf voor het 
geven van een vrijwilligersvergoeding (zakgeld). 
Structuur: 'Georganiseerd' 
Niet alleen wettelijk 'geregistreerde' organisaties, zoals verenigingen en stichtingen, vallen binnen de definitie van 
vrijwilligerswerk. Ook een groep mensen die samen onder een naam of bemiddelende instantie vrijwilligerswerk doet, 
valt onder het vrijwilligersbeleid van de gemeente. 
Vrijwilligers zijn actief in twee soorten organisatievormen namelijk: (professionele) organisaties die met vrijwilligers 
werken en vrijwilligersorganisaties die volledig op vrijwilligers draaien. 
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Wie er van profiteert:" Voor anderen of de samenleving' 
In Woerden zijn veel vrijwilligers actief. Dit levert henzelf ook iets op, zoals waardering, het opdoen van 
kennis of vaardigheden en sociale contacten. Je kunt het ruim interpreteren, maar het moet geen 
optelsom worden van eigenbelang. Je doet het (mede) voor een ander. Voorbeeld: de muzikant bij de 
blazers kapel is tijdens de avondvierdaagse geen vrijwilliger. Hij oefent zijn hobby uit en is dus lid van de 
vereniging. Is hij ook bestuurslid, dan is hij voor de uren dat hij als bestuurder optreedt een "vrijwilliger". 

Vrijwilligersorganisaties en organisaties met vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn actief in twee soorten organisatievormen namelijk: (professionele) organisaties die met 
vrijwilligers werken en vrijwilligersorganisaties die volledig op vrijwilligers draaien. 
Vrijwilligerswerk moet vooral vrijwilligerswerk blijven en geen werk worden. Zeker bij organisaties die 
werken met vrijwilHgers zie je steeds vaker dat bepaalde (onderhouds)klussen gedaan moeten worden 
door vrijwilligers. Op zich is dat geen probleem, maar we moeten uitkijken dat wat eigenlijk betaald werk 
is, niet allemaal door vrijwilligers gedaan moet worden. Vrijwilligerswerk moet een toegevoegde waarde 
hebben en moet geen vervangend werk zijn. 
Daarnaast is het de vraag wanneer vrijwilligerswerk geen vrijwilligerswerk meer is, is dat bij meer dan 8 
uur? Bij organisaties die werken met vrijwilligers wordt gevraagd om 2 dagdelen per week beschikbaar te 
zijn, dat betekent ongeveer 6-8 uur. In vrijwilligersorganisaties is een bestuurslid vaak gemiddeld 8 uur per 
week kwijt en een vrijwilliger 4 uur per week. Dit is afhankelijk van taak en soort organisatie. 

Omvang van vrijwilligerswerk 
Verschillende landelijke onderzoeken doen uitspraken over het percentage Nederlanders van 18 jaar en 
ouder dat vrijwilligerswerk verricht. Dit percentage blijkt redelijk stabiel. De verschillende onderzoeken 
verschillen alleen wel van mening over de hoogte die varieert tussen de 25 tot 45 procent. Vooral vrouwen 
in de leeftijd van 35-44 jaar met schoolgaande kinderen(52.6%) verrichten vrijwilligerswerk en zij zijn 
vooral actief binnen scholen. Vrijwilligerwerk bij sportverenigingen is het meest populair. 
Dat zou kunnen betekenen dat er in Woerden tussen de 12.000-21.800 inwoners van 18 jaar en ouder 
tussen de 4.5 en 5 uur per week tijd besteden aan vrijwilligerswerk. Dit komt overeen met 8.5 tot 10% van 
hun vrije tijd. Als je alle geregistreerde organisaties in de gemeentegids die vrijwilligers gebruiken in 
Woerden zou optellen, kom je op een schatting van rond de 400 organisaties. 

Motieven voor het vrijwilligerswerk 
Waarom gaan mensen iets vrijwillig doen voor iemand anders? De reden (motieven) van mensen om 
vrijwilligerswerk te verrichtten zijn heel verschillend. Van oudsher deed je iets voor een ander, je stelde je 
dienstbaar op voor je dorp/wijk, de samenleving. Door de maatschappelijke ontwikkelingen als 
individualisering zien mensen niet veel meer in deze principes. Ze willen vrijwilligerswerk verrichten omdat 
ze er zelf iets aan hebben: contact leggen, iets om handen hebben, oriëntatie op werk en 
opleidingsmogelijkheden of een opstap naar betaald werk. De vrijwilliger bindt zich ook steeds minder aan 
een bepaalde vereniging, taak of periode maar kiest steeds vaker voor de afwisseling. 

Tijden veranderen: De nieuwe vrijwilliger 
Steeds meer organisaties merken dat de tijden veranderen. Het vinden en behouden van vrijwilligers is 
minder vanzelfsprekend geworden. Toch blijft de participatie aan vrijwilligerswerk redelijk op peil, ook in 
Woerden. In sommige sectoren (zoals zorg) en voor sommige functies (zoals bestuurswerk) is het vinden 
van vrijwilligers een hele opgave geworden. Een aantal trends liggen hier aan ten grondslag: 
• de 24-uurseconomie: andere manier van tijdsbesteding 
• de terugtredende overheid: waardoor er meer taken en verantwoordelijkheden bij inwoners komen te 

liggen 
• vergrijzing: er komen meer ouderen bij 
• bestedingspatroon 65+: veel 65+-ers gaan vaker op vakantie of passen op kleinkinderen 
• een grotere rol van het bedrijfsleven binnen het vrijwilligerswerk: dit vereist een andere aanpak van 

organisaties 
• verandering van motieven: om vrijwilliger te worden 
• arbeidsparticipatie(o.a. bij vrouwen): meer mensen gaan(moeten) langduriger werken 

16 onder andere van CBS en MOVISIE 
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Mensen (uit alle lagen van de bevolking, leeftijd en leefstijl) hebben minder tijd om te besteden aan 
vrijwilligerswerk. En zo ontstaat de nieuwe vrijwilliger... 
We gaan niet meer zo maar iets doen voor een ander. De nieuwe vrijwilliger wil, anders dan jaren 
geleden, uitgedaagd en geprikkeld worden om vrijwilligerswerk te gaan verrichten. Er zijn op zich genoeg 
potentiële vrijwilligers te vinden, maar niet voor het leven. De nieuwe vrijwilliger stelt duidelijk grenzen aan 
inzetbaarheid. De nieuwe vrijwilliger wil in zijn vrije tijd op vakantie, sporten en wil recreëren. De nieuwe 
vrijwilliger bindt zich ook steeds lastiger aan één vereniging en type taak of werkzaamheden. 
Korte en uitdagende projecten, daar is de nieuwe vrijwilliger wel blij mee. Begin en eindtijd zijn bekend, je 
kiest wat je leuk vindt of waar je goed in bent. 

De nieuwe vrijwilliger vereist een andere aanpak voor vrijwilligersorganisaties. Er moet gezorgd worden 
voor maatwerk. Het werk moet aangepast/afgestemd worden op de wensen en behoeftes van de 
vrijwilliger. De term vrijwilligersmanagement speelt een steeds belangrijkere rol. Dit is iets waar 
organisaties die met vrijwilligers werken al langer mee bezig zijn. Hier is vaak een vrijwilligerscoördinator 
die probeert maatwerk te leveren. Dit wil niet zeggen dat het ook altijd lukt en zij lopen tegen dezelfde 
knelpunten aan als vrijwilligersorganisaties. Zij hebben alleen meer veerkracht van de professionele 
organisaties. 

Rijks en Provinciaal beleid 

Rijk: In de beleidsbrief VWS "Voor Elkaar, Mantelzorg en vrijwilligerswerk 2008-2011" geeft de 
staatssecretaris aan hoe het kabinet de komende jaren de inzet van mantelzorg en vrijwilligerswerk wil 
stimuleren. Voor het vrijwilligersbeleid gaat dit om 2 speerpunten: het versterken van lokale 
ondersteuning(inspraak & advies, deskundigheidsbevordering, praktische hulp en een makelaarsfunctie) en 
bondgenootschappen(met ministeries swz, ocw en bedrijven). In het bijzonder is het de uitdaging om 
(potentiële) vrijwilligers meer maatwerk te bieden en adequaat in te spelen op veranderende vragen en 
behoeftes. Veel landelijke en lokale vrijwilligersorganisaties moeten een kwaliteitsslag maken om het 
noodzakelijke maatwerk te kunnen bieden. Speciale aandacht moet uitgaan naar doelgroepen zoals 
jongeren en ouderen, allochtonen en mensen met een beperking. 
Medio 2008 komt er vanuit het rijk een 4-jarig actieprogramma met extra middelen voor gemeentes. 

Provincie: Onder de titel "Samen maken we Utrecht mooier" start de provincie met een 
stimuleringsregeling waarbij gemeente en maatschappelijke organisaties projecten kunnen starten om 
urgente maatschappelijke problemen te verminderen. Vrijwilligerswerk is hierbij een van de thema's. 
Hierbij kan gedacht worden aan het versterken van de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, 
deskundigheidsbevordering, ontwikkeling kennis methoden en vaardigheden die leiden tot verbetering van 
vrijwilligerswerk. 

De landelijke en provinciale overheid ondersteunen, onder andere door deze initiatieven, het 
vrijwilligerswerk binnen gemeentes. De gemeente Woerden kan (en zal) gebruik maken van deze en 
andere regelingen om zijn ambities te realiseren. 
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Bijlage 3: Rollen en verantwoordelijkheden 

Rol vrijwilligersorganisaties 
Vrijwilligerswerk wordt gedaan bij vrijwilligersorganisaties en bij professionele organisaties die met 
vrijwilligers werken. Het ondersteunen van vrijwilligers en het hebben van een vrijwilligersbeleid is in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf. De mate waarin organisaties die 
ondersteuning kunnen bieden en vrijwilligersbeleid kunnen ontwikkelen is afhankelijk van de 
mogelijkheden(kennis, capaciteit, mankracht, enz) die binnen de organisatie aanwezig zijn. Onderzoek en 
ervaring leert ons dat vrijwilligersorganisaties met een eigen goed omschreven vrijwilligersbeleid minder 
kwetsbaar zijn dan vrijwilligersorganisaties zonder vrijwilligersbeleid. 
Al eerder is gesproken over het verschil tussen vrijwilligersorganisaties (die volledig op vrijwilligers 
draaien) en organisaties met vrijwilligers (waarbinnen professionals werken en vrijwilligers ondersteunen). 
Van een professionele organisaties verwacht je dat zij voldoende capaciteit en kennis in huis hebben om 
vrijwilligersbeleid binnen hun organisatie vorm te geven. Deskundigheidsbevordering en 
waarderingsinitiatieven worden hier vaak ook in opgenomen. Bij vrijwilligersorganisaties ligt dit vaak iets 
lastiger. Zij hebben soms die kennis en capaciteit niet. Sportverenigingen kunnen nog terugvallen op de 
bond of een wereldwinkel kan terugvallen op de landelijke vereniging. Veel kleinere organisaties kunnen 
dit niet. 

NB: In Nederland zijn veel vrijwilligers actief vanuit de kerk. Ziekenbezoek, relatietherapie, taallessen, buurtwerk, hulp 
aan daklozen en prostituees, huiswerkbegeleiding, het verzorgen van maaltijden, financiële noodhulp is slechts een 
greep uit de activiteiten die vanuit de kerk geboden wordt. Ze dragen bij aan de sociale cohesie van steden en 
dorpen. Kerken, moskeeën en andere religieuze organisaties krijgen voor hun inspanning, zo is uit onderzoek 
gebleken17, weinig erkenning en waardering voor hun werk. In Nederland wordt vaak lokaal invulling gegeven aan dit 
beginsel. Als gemeente zullen wij op zoek gaan welke invulling wij hieraan willen geven. 

Rol van de gemeente 
Gemeenten in Nederland vervullen ten aanzien van organisaties en verenigingen een traditionele 
faciliterende rol. Dit bestaat uit het beschikbaar stellen van accommodaties of het verstrekken van 
subsidies. In deze tijd verwacht men een andere rol van gemeente. Met name vrijwilligers(organisaties) 
zijn van mening dat het stimuleren van vrijwilligerswerk(waarderen en ondersteunen) aan de rol van de 
gemeente moet worden toegevoegd. De rol van gemeente is met de komst van de Wmo veranderd. Op 
het moment dat een overheid aan de burger vraagt bepaalde verantwoordelijkheden te nemen, zou daar 
een bepaalde mate van ondersteuning moeten bestaan. Een gemeente wil inspelen op de laatste 
ontwikkelingen in de verschillende sectoren(disciplines) en bij de verschillende doelgroepen. 
De gemeente wil samen met de organisaties knelpunten aanpakken en zal hier in het actieplan een eerste 
stap zetten. Niet alles kan(meteen) worden opgelost en alle partijen moeten een steentje bijdragen om de 
knelpunten te lijf te gaan. 
Het vrijwilligersbeleid van de gemeente Woerden zal een aanvulling zijn op het vrijwilligersbeleid van de 
organisaties zelf, het komt niet in plaats van dat beleid. De gemeente wil zeker geen regisserende rol 
innemen als het gaat om vrijwilligerswerk. De gemeente stimuleert, faciliteert en activeert waar nodig en 
maakt daar keuzes in. 

Rol van derden 
Vrijwilligersorganisaties (en organisaties met vrijwilligers) en de gemeente Woerden zoeken steeds vaker 
naar nieuwe vormen om de infrastructuur van het vrijwilligerswerk te versterken. Steeds meer organisaties 
zoeken de samenwerking met het bedrijfsleven. Daarnaast zoekt het bedrijfsleven verschillende manieren 
om maatschappelijk betrokken te ondernemen(MBO). Sponsoring is een van de traditionele manieren van 
ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. Een bedrijf geeft geld en een organisatie zal de naam verbinden 
aan de activiteit op een poster of in de krant. Tegenwoordig wordt in Nederland ook gezocht naar andere 
manieren hoe het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen ondersteunen in de vorm 
van kennis, kunde, mensen en middelen. Een bedrijf kan ruimte ter beschikking stellen, een boekhouder 
van een bedrijf kan zijn kennis delen met een penningmeester van een club. MBO zal in de toekomst een 
alsmaar grotere rol spelen in onze maatschappij. De vraag is alleen hoe geven wij hier lokaal invulling 
aan. 

17 "Tel je zegeningen", onderzoek naar maatschappelijk rendement van de kerk, Nijmegen Institute of Mission Studies en 
onderzoeksbureau Kaski 2008 
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Bijlage 4: Schematische weergave projecten 

Project Doelgroep Wie Actie Periode 
Onderzoek functie 
profiel VC 

Opstarten nieuwe 
vrijwilligers centrale 
Beursvloer 

Oprichting 
"Samen voor 
Woerden" 
Tweejaarlijks feest 

Rubriek in de krant 

Verzekering 

Behoefteonderzoek 
training en 
cursusaanbod 
Training en 
cursusaanbod 
Wervingscampagne 

Netwerk 
bijeenkomsten 
(2x per jaar) 
Vergoedingssysteem 
voor o.a. minima 

Continu verbeteren 

Woerdens handboek 
wet-en regelgeving 

vrijwilligers en 
organisaties 

vrijwilligers en 
organisaties 
vrijwilligers(organisaties) 
bedrijfsleven 
gemeente 

vrijwilligers(organisaties) 
bedrijfsleven 
gemeente 
nader te bepalen 

alle vrijwilligers 

alle vrijwilligers 

vrijwilligers(organisaties) 

vrijwilligers(organisaties) 

alle vrijwilligers 

alle vrijwilligers 

o.a. minima die aan 
vrijwilligerswerk willen 
doen 
alle vrijwilligers 
(organisaties) 

alle 
vrijwiliigers(organisaties) 

SKW, Maatschappelijk 
organisaties, 
adviesbureau.qemeente 
SKW, Maatschappelijk 
orqanisaties 
Beurscommissie 
vrijwilligers(organisaties) 
bedrijfsleven 
qemeente 
vrijwilligers(organisaties) 
bedrijfsleven 
qemeente 
Vrijwilligerscentrale + 
werkqroep 
gemeente/Woerdense 
krant(en) 
vrijwilligerscentrale 
gemeente 

Vrijwilligerscentrale 
Gemeente 

Vrijwilligerscentrale 
"Samen voor Woerden" 
SWO, SKW, gemeente, 
jongerenorganisaties, 
vrijwilligersorganisaties 
Vrijwilligerscentrale 

Gemeente Woerden 
(afd. O&W+SoZa) 

Gemeente 

Vrijwilligerscentrale 
+ gemeente 

onderzoek 

starten vernieuwde VC 
evalueren 
beursvloer 

oprichten stichting 
"Samen voor Woerden" 

opzetten werkgroep en 
uitvoering dag 
afspraken maken met 
Woerdense krant(en) 

Aanmelden bij VNG 
+kenbaar maken bij 
vrijwilligers(organisaties) 
behoefteonderzoek 
onder 
vrijwilligers(organisaties) 
gedegen cursusaanbod 

uitvoering 
evalueren 

thema's bepalen en 
starten met eerste 
bijeenkomst 
vraag helder krijgen 
onderzoeken 
mogelijkheden 
vraag concreet maken 
klant aan tafel: 
actie: 
evalueren: 
ontwikkelen Woerdens 
handboek wet-en 
regelgeving 

1e helft 2009 

2e helft 2009 
07-2010 
2009-2012 

2009 

november 2009 en 
2011 
Vanaf 2009 

01 januari 2009 

1e kwartaal 2009 
(o.a. tijdens beursvloer) 

Per 1 september 2009 

2009-2012 

Vanaf 2010 

2009 

1e kwartaal 2009 
2e kwartaal 2009 
3e kwartaal 2009 
4e kwartaal 2009 
3e en 4e kwartaal 2009 
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