2.2. Mobiliseren van Vraag & Aanbod
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Resultaten

No. 2, 3, 4, 5, 25, 33, 34, 40, 46

Organisaties

Vrijwilligers Centrum
Wageningen; THUIS

1.

Waarom

Door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is de vraag naar vrijwilligers toegenomen. Deze
tendens zal zich verder doorzetten. Mensen blijven steeds langer/meer thuis wonen, vroeger werd er
bijv. sneller iemand opgenomen in een zorginstelling. In de professionele ambulante zorg en
begeleiding zijn de afgelopen jaren bezuinigingsmaatregelen geweest waardoor bepaalde taken zijn
afgestoten. Hierdoor komt de vraag naar benodigde ondersteuning elders te liggen. Voor een groot
deel zullen vragen (gedeeltelijk) opgepakt worden door eigen netwerk (familie, vrienden, buren).
Sommige mensen hebben geen eigen netwerk, het netwerk is niet voor alle vragen in te zetten, of is
overbelast. Er is een toenemende vraag naar vrijwilligers die kunnen helpen met het
aanspreken/versterken van het eigen netwerk, en inwoners ondersteunen bij het creëren van een
eigen netwerk. Tenslotte worden voor sommige taken vrijwilligers ingezet, zoals voor mensen voor
wie het uitbreiden van het netwerk geen optie meer is. Op de ontmoetingsplekken zien wij ook meer
vragen komen naar zelfstandig functionerende vrijwilligers.
Volgens Hoogleraar Lukas Meijs zijn we "ooggetuigen van de botsing tussen de vraag van de
samenleving en de draagkracht van de vrijwillige energie”. Veel organisaties zijn op zoek naar de
"laatste vrijwilliger". “Dat betekent werven, werven en werven, terwijl er te weinig aandacht is voor het
behouden van de mensen". Je moet ook blijven werven omdat vrijwilligers ook weer vertrekken. De
traditionele manieren om vrijwilligers te werven blijken vaak niet meer te werken. Nieuwe vormen om
vrijwilligers te vinden en binden zijn noodzakelijk. Het binnenhalen van vrijwilligers is daarom veel
méér dan een simpele actie waar evenveel energie in moet worden gestopt.
Voor vrijwilligerswerk wordt landelijk een aantal ontwikkelingen verwacht. Vrijwilligerswerk vindt
steeds meer online plaats. Vanwege de vergrijzing is er meer behoefte aan (vrijwillige) ondersteuning,
die niet compleet opgevangen kan worden vanuit mantelzorg. De totale cirkel van vrijwillige inzet is
hierbij van cruciaal belang. Het werven van vrijwilligers alleen is niet voldoende. Het ondersteunen
van organisaties om vrijwilligersbeleid vorm te geven is essentieel (zie deelplan infrastructuur
meedoen categorie 4).
We zien dat vrijwilligersorganisaties er vaak niet toe komen om structureel tijd te besteden aan het
werven van vrijwilligers doordat zij in de uitvoering bezig zijn. De uren van de professional zijn schaars.
Ze hebben soms weinig tijd en/of kennis voor succesvolle werving van de juiste vrijwilligers of weten niet
de juiste kanalen te benutten. Ook geven organisaties aan dat het moeilijk is om jongere vrijwilligers te
vinden. Organisaties kampen steeds vaker met een vergrijsd vrijwilligersbestand. Organisaties zullen dan
ook iets moeten doen om aantrekkelijker te worden voor vrijwilligers. De concurrentie voor
vrijetijdsbesteding is nog nooit zo groot geweest!
In Wageningen is een enorm potentieel aan mensen die al wat voor een ander doet. Uit onderzoek in
Amsterdam blijkt dat 1/3 van de inwoners al vrijwilligerswerk doet, dat 1/3 niet doet en niet wil, 1/3 geen
vrijwilligerswerk doet, maar dit wel zou doen als zij gevraagd werden. Uit het beleidskader van Samen
Wageningen blijkt het vermoeden dat dit in Wageningen vergelijkbaar zo kunnen zijn. Er lijkt dus nog
groeipotentieel waarbij de kans op een ‘ja’ groter is als het vrijwilligerswerk weinig tijd kost en mensen
zich niet voor langere tijd hoeven te verbinden. Daarnaast zijn mensen het gemakkelijkst te motiveren als
de doelstelling van het werk of de organisatie hen aanspreekt en zij de vrijwilligerstaken als leuk en
interessant werk zien.
Het ontsluiten van de toegang tot (nieuwe) groepen/mensen die een bijdrage in het kader van Samen
Wageningen kunnen leveren is en blijft de uitdaging. Daarom moeten vraag en aanbod nog beter met

elkaar verbonden worden, door bijvoorbeeld verschillende samenhangende digitale tools. Om hierin
succesvol te kunnen zijn is het nodig dat de inwoner wel goed op de hoogte is van deze tools. Natuurlijk
blijft het essentieel dat er naast een digitale tool persoonlijk contact mogelijk blijft.

2.

Voor wie

Het is van belang dat:
• inwoners van Wageningen die aan de slag willen als vrijwilliger op tijd verbonden worden
door de juiste match, daarbij een goede begeleiding/advies krijgen en waar nodig
training/scholing.
• de Wageningen goede en tijdige vrijwillige hulp kan krijgen waar hij/zij dat niet uit eigen
netwerk kan halen.
• lokale organisaties tijdig goede en voldoende vrijwilligers kunnen krijgen zodat de inwoner
daar ook weer bij gebaat is.

3.

Wat willen we bereiken?

Resultaat/effect

Concreet doel

25. Er zijn diverse
• Vrijwilligersaanbod
mogelijkheden voor het
mobiliseren. Meer
verbinden van vraag
mensen doen
en aanbod van
vrijwilligerswerk in
inwoners.
eigen stad of eigen
buurt.
• Actief ophalen van de
effect:
vraag naar vrijwillige
Inwoners van
inzet bij Wageningse
Wageningen zetten
vrijwilligers- en
zich in voor elkaar.
formele organisaties
Je vrijwillig inzetten
wordt vanzelfsprekend. • Meer vrijwillige inzet
gemobiliseerd in de
buurten

4.

indicatoren

monitoring

• Aantal vrijwilligers (
structureel/incidentee
l) gemeten via
stedelijke
vacaturebank
• Aantal mensen actief
betrokken op de
buurtplatforms
• Hulp in de buurt

• Kwartaalcijfers aantal
vrijwilligers via
stedelijke
vacaturebank
• Kwartaalcijfers via
buurtplatform
• Klanttevredenheidson
derzoek bij
vrijwilligersorganisatie
s d.m.v. een enquête
(2019)
• Afzonderlijke
activiteiten worden
kwantitatief en
kwalitatief jaarlijks
geëvalueerd.

Onderbouwing

Online én offline werving van vrijwilligerspotentieel werkt, omdat dit elkaar versterkt. Het gaat ook om
het persoonlijk vragen. De online vacaturebank (het platform) is er al, maar alleen is niet voldoende.
Continue voeding blijft nodig.
De Wageningse principes:
1. Voorkomen problemen
Het inzetten van vrijwilligers bij vragen van inwoners voorkomt heel veel problemen. Mensen kunnen
langer thuis wonen. Vrijwilligers hebben doorgaans relatief meer tijd/aandacht voor hoe iemand zich
voelt, zingeving en levensvragen. Er worden veel vrijwilligers preventief ingezet, zoals maatjes voor
eenzame mensen en vrijwilligers die ouderen en anderen! tot meer bewegen of netwerkuitbreiding
verleiden. Dit helpt direct in de vermindering van de inzet van dure specialisten. Een toenemend
aantal zorgverzekeraars en overheden erkent dit ook en steunt daarom projecten waarin vrijwilligers
preventieve taken uitvoeren.
2. Inwoner centraal
Bij het inzetten van een vrijwilliger is principieel uitgangspunt dat de inwoner centraal staat. De
inwoner bepaalt zijn vraag en wat hij/zij wil of niet. Eigen regie, gelijkwaardigheid, respect, aandacht,
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contact en vertrouwen zijn kernwaarden bij vrijwillige inzet. Dat gaat niet altijd vanzelf daarom zijn
scholing en begeleiding belangrijk.
3. Samen
De vrijwilligersorganisaties doen het samen en de inwoner met de vrijwilliger doet het samen, met
ondersteuning van een (vrijwillige) coördinator. Het Vrijwilligers Centrum staat hierbij altijd ten dienste
van zowel de inwoner als de organisaties.
4. Vertrouwen
Vertrouwen is mooi, elkaar durven aanspreken op verbeterpunten is prachtig en wenselijk. In
vertrouwen met elkaar kijken hoe het beter kan. Vertrouwen wordt opgebouwd door het werken met
elkaar en heeft ook tijd nodig.
5. Vernieuwing
Bij het mobiliseren zit de vernieuwing in verschillende activiteiten. Een vernieuwde stedelijke
vacature- en talentenbank en het lanceren van een digitaal buurtplatform. Deze beiden hangen nauw
samen en gaan elkaar versterken. Gezamenlijke werving waar kan. Proactief de boer op om
vrijwilligers aanbod te mobiliseren.
Hoe geven we invulling aan de mensen- en kinderrechten volgens BAAT: beschikbaarheid,
aanvaardbaarheid, aanpasbaarheid en toegankelijkheid
• We starten bij contact en aandacht.
• We spelen in op behoeften
• Er is ruimte voor maatwerk en passen de aanpak aan op de vraag, ook voor mensen met een
beperking
• We werken aan bewustwording en het vergroten van deskundigheid in signaleren en
reageren van vrijwilligers en professionals

5.

Aanpak (Instrumenten / interventies / activiteiten)

Digitale tools maken matchen gemakkelijk, snel en mogelijk. De mensen die al gemotiveerd zijn om
vrijwilligerswerk te doen en zelf hun weg weten te vinden, kunnen dit via de digitale tools doen. Het is
van belang dat deze mensen de mogelijkheid hebben om in de persoonlijk interactie contact te
hebben met een intermediair. Er zijn twee manieren van vrijwilligerswerk te onderscheiden.
1) Het georganiseerde vrijwilligerswerk: de vrijwilliger verbindt zich aan een organisatie en wordt door
deze organisatie ook ingewerkt en begeleidt.
2) De ongeorganiseerde vrijwillige inzet.: je zet je in voor iemand in jouw buurt of wijk of stad maar je
hoort niet bij een organisatie. Ook hier zijn allerhande digitale mogelijkheden voor. (zie deelplan
digitale tools categorie 2)
Om zoveel mogelijk vrijwilligers potentieel te benutten is het van belang om de digitale mogelijkheden
hiervoor in de markt te zetten, zodat iedere Wageningse inwoner weet dat ze bestaan en ze weet te
vinden.
Om Samen Wageningen tot een succes te maken, is het noodzakelijk ook het latente potentieel
(iedereen die zegt dat hij best wat wil doen), aan te boren. Onder hen maken we vrijwilligerswerk
onweerstaanbaar en vanzelfsprekend. Om ruimte te houden voor creativiteit en in te spelen op
nieuwe vragen en behoeften, is het belangrijk om speelruimte te houden en te bekijken wat effectief
is.
VCW doet dit in nauwe samenwerking met de vrijwilligersorganisaties. VCW gaat actief de boer op
om de vraag van organisaties op te halen en mee te denken hoe zij aan meer vrijwilligers kunnen
komen. Zij stemt af wat zij daarin zelf kunnen doen en wat VCW kan doen. Ook de waardering en het
behoud zijn daarbij essentieel (verder uitgewerkt in infrastructuur meedoen). VCW maakt publiciteit op
manieren die hun effectiviteit bewezen hebben en daarnaast werft zij op ludieke, innovatieve en
aansprekende wijze. Jaarlijks zullen we speerpunten in de groepen die we willen bereiken.
Onderstaand volgen ideeën voor activiteiten. In de toch beperkte tijd zullen jaarlijks in samenspraak
met vrijwilligersorganisaties uit het uitvoeringsplan keuzes worden gemaakt.
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a. VCW denkt en doet mee met lokale vrijwilligersorganisaties
Nieuw: VCW haalt de vraag bij organisaties op in interactieve kick-off bijeenkomst(en) begin van elk
jaar. Wat is er nodig aan vrijwillige inzet? Wat kunnen we samen doen? Wat doen de organisaties
zelf? Wat doet VCW? Welke afspraken maken we samen?

b. Digitale tools
Om de vraag van de organisatie en het aanbod van de potentiële vrijwilliger goed te kunnen matchen
zijn digitale tools essentieel. Een stedelijke vacaturebank voor de vragen van vrijwilligersorganisaties
en buurtplatforms voor buurthulp. Deze basisstructuur wordt beschreven onder ‘Informeren (ook
digitaal)’. Natuurlijk worden de digitale tools ingezet in nauwe samenhang met persoonlijk contact,
advies en begeleiding om te komen tot een goede match.
c. Verjonging vrijwilligerspotentieel
Investeren in het potentieel van de toekomst blijft belangrijk. Samen leven kun je leren! De
Maatschappelijke stage (MaS) draagt bij aan het herkennen en erkennen van de waarde van
vrijwillige inzet lokaal. Om dit op een succesvolle manier te kunnen doen, wordt de MaS vernieuwd.
Vernieuwende elementen zijn dat MaS gaat plaatsvinden door het hele jaar heen en dat leerlingen dit
op vrijwillige basis kunnen doen. De leerlingen krijgen vanaf 2018/2019 gedurende hun hele
middelbare schooltijd, een hele middag per week het hele jaar door om te besteden aan een lokale
maatschappelijke organisatie of initiatief naar eigen keuze. Het effect van de MaS door het hele jaar
heen, is dat lokale maatschappelijke organisaties hulp krijgen op het moment dat ze dit nodig hebben
en dat de inzet structureler is. Bijna 1000 leerlingen leren hun lokale leefomgeving beter kennen, ze
doen mee en leren over waar ze lokaal van toegevoegde waarde kunnen zijn.
Studenten - In Wageningen zijn er meer dan 10.000 studenten waarvan 3.000 internationaal. VCW en
Present gaan samen met WUR meer studenten werven voor vrijwilligerswerk. De afgelopen jaren is
daar een start mee gemaakt. Dit kunnen we verder door ontwikkelen. Aan de andere kant vraagt het
ook van de verschillende lokale organisaties anders werken en denken. Hoe kun je bijvoorbeeld
studenten inzetten voor je organisatie? Hoe kun je ruimte maken voor Engels sprekende mensen? Dit
is tevens een onderwerp voor een netwerkbijeenkomst (deelplan categorie 4).
d. Groepen vrijwilligers
Groepen benaderen met groot netwerk
VCW benadert en mobiliseert actief groepen met een groot netwerk. Diverse serviceclubs, bedrijven,
(sport)verenigingen worden persoonlijk benaderd en gevraagd Het inzetten van groepen voor andere
groepen. Het platform voor ouderen in Wageningen (CSWO) bijvoorbeeld is zowel een bron van
ervaring als een netwerk dat bij kan dragen aan het proces van matchen tussen diverse groepen.
We liften waar mogelijk mee met landelijke wervingsacties/campagnes (NL Doet, Oranjefonds enz.)
Samenwerking in werving met St. Present
Ook zijn er mensen die zich eenmalig, tijdelijk of flexibel willen inzetten. Sommige als individu,
anderen juist in een groep. Organisaties zijn wel flexibeler geworden, maar dat zou nog verder
gestimuleerd kunnen worden. Via VCW kunnen individuen aan de slag bij een “flexklus”.
Ook eenmalig in groepsverband is een aantrekkelijke formule voor sommige inwoners, zoals
studentengroepen en disputen. Present bemiddelt hierin. Eenmalig in groepsverband kan ook als
opstap dienen naar meer structurele inzet van individu of groep. VCW en St. Present kunnen de
gezamenlijke werving en de doorstroom versterken.
e. Buurthulp
Ongeorganiseerde vrijwilligershulp
Sommige mensen willen best wat doen voor een ander, maar niet bij een organisatie. Er is al van
alles gaande, maar vaak ook in buurten met inwoners met een relatief veel hoge SES, zoals
Noordwest en Kortenoord. Ongeorganiseerde vrijwillige inzet initiëren, stimuleren en ondersteunen
juist in buurten/straten waar dat niet vanzelf gaat. Inwoners met een lage SES hebben wellicht
ondersteuning nodig om de “ongeorganiseerde” vrijwilliger te vinden en te selecteren. De huidige
thuiszorgmedewerker en sociaal werker bellen tegenwoordig vaker even ook bij de buren aan voor
mogelijke hulp en ondersteuning. Daarnaast kan als je wat breder denkt dan je directe buren een
digitale tool heel ondersteunend werken, juist om de wat jongere vrijwilligers te bereiken. De digitale
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tool gaat alleen werken als we Wageningen breed voor een tool kiezen en dat promoten. Zo kun je
het gewenste volume creëren die nodig is om dit succesvol te laten zijn.
VCW merkt weerstand als we verwijzen naar digitale tools. “Dan weet ik niet wie er bij mij in huis
komt”, “ik heb geen digitale vaardigheden of geen computer/smartphone”. Dus aandacht voor deze
weerstand en een plek bieden voor de vrijwilliger die toch tegen zaken aanloopt is nodig. (zie
infrastructuur)

f. Gevraagd worden/persoonlijk
VCW komt naar je toe & Ludieke acties:
Ideeën ontwikkelen om mensen te vragen. Creativiteit, tijd en ruimte nodig. Persoonlijk benaderen
van potentiële vrijwilligers; creatieve vormen van vragen. Alle etalages van leegstaande winkels
opvullen met levensgrote foto’s oproepen; deuren langs enz.
Banenmarkt
De Vrijwilligers Banenmarkt is nu twee keer georganiseerd. Dit is een kortdurend laagdrempelig
evenement waar mensen in korte tijd persoonlijk in gesprek kunnen gaan met verschillende lokale
vrijwilligersorganisaties. De tweede keer waren er 45 organisaties en bijna 150 bezoekers.

6.

Organisatie

Kartrekkers:
Vrijwilligers Centrum, Present, THUIS, Pantarijn, Solidez (burenhulp), CSWO
Samenwerkingspartijen:
Vrijwilligersorganisaties uit de uitvoeringsplannen, ondernemers, WUR enz.

7.

Budget/begroting

BASISINFRASTRUCTUUR
Activiteit / interventie

Organisatie

Totaal

Mobiliseren maatschappelijk potentieel

VCW

€ 57.700

Innovatie stedelijke vrijwilligers vacaturebank

VCW

€ 13.406

Nb. €20.000 investering uit bestemmingsfonds Vrijwilligers Centrum
Wageningen
Totaal:
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€ 71.106

