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De speerpunten van het 
vrijwilligerswerkbeleid en de 
Steunpunten Vrijwilligerswerk 
voor 2019 zijn:

• Vraag en aanbod van vrijwilli-
gersvacatures bij elkaar brengen 
(maatwerk) en partijen verbinden

• Organisaties en  verenigingen in 
Het Hogeland ondersteunen bij 
het opzetten van goed  vrijwilli-
gerswerkbeleid 

• Themabijeenkomsten en waarde-
ringsbijeenkomsten organiseren, 
deskundigheidsbevordering, 
training en uitwisseling van goede 
voorbeelden

• Stimuleren zichtbaarheid  vrijwilli-
gerswerk en de grote  variatie aan 
vrijwillige inzet 

• Bevorderen vrijwilligerswerk van 
en voor specifieke groepen via een 
projectmatige aanpak

• Stimuleren en faciliteren van nieu-
we werkwijzen en initiatieven 

• Verbeteren randvoorwaarden voor 
vrijwilligers(werk)

• Ontwikkeling voorstellen  voor  
een Vrijwilligersacademie

SAMENVATTING

Vrijwilligers zijn van cruciale betekenis zijn voor het verenigingsleven, voor de 
gezondheid, leefbaarheid en vitaliteit van dorpen en buurten. Ondersteuning  van vrij-
willigers is een wettelijke taak vanuit de Wmo. De BMWE-gemeenten hebben  in het 
Wmo-beleid, maar ook in het Jeugd- en Participatiebeleid, in het leefbaarheidsbeleid, 
sport- , gezondheids- en cultuur-beleid  vastgelegd dat vrijwilligers en vrijwilligers-
organisaties naar behoefte en op passende wijze worden  ondersteund. De gemeente 
wil vrijwilligerswerk en inwonerinitiatieven goed faciliteren.

In de BMWE-gemeenten en in de nieuwe gemeente Het Hogeland zijn honderden 
maatschappelijke organisaties en kerken waar heel veel vrijwilligerswerk wordt 
gedaan. Alle inwoners kunnen bij de Steunpunten Vrijwilligerswerk  terecht voor 
informatie en advies, vraag en aanbod van vrijwilligersvacatures en begeleiding naar 
vrijwilligerswerk.  De Steunpunten zijn aangesloten bij de provinciale website en 
vrijwilligersvacaturebank www.vrijwilligersgroningen.nl. 

De Steunpunten ondersteunen tegenwoordig  meer kwetsbare inwoners dan een 
aantal jaren geleden. Hiervoor is het van belang dat er ook voldoende sterke vrijwil-
ligers geworven kunnen worden om meer kwetsbare inwoners te begeleiden. De 
Steunpunten Vrijwilligerswerk willen vanaf 2019 nog meer projectmatig werken en 
doorgaan met het verbinden van organisaties.  

De Kerngroep Vrijwilligerswerk die via de BMWE-Adviesraad Wmo Jeugd tot stand is 
gekomen bestaat uit inwoners uit de vier BMWE gemeenten. Deze Kerngroep heeft 
in juli en september 2018 meegedacht en advies gegeven over het nieuwe vrijwilli-
gerswerkbeleid. De Kerngroep  benadrukt dat het buitengewoon belangrijk is dat vrij-
willigers en vrijwilligerswerk worden gewaardeerd. Dat kan nog veel explicieter. De 
gemeente moet hierbij het goede voorbeeld geven en faciliteren. Veel verenigingen 
hebben grote behoefte aan nieuwe vrijwilligers die willen besturen en aan versterking 
van de aanpak om specifieke groepen te bereiken(jongeren, statushouders, mensen 
met beperkingen). Ook kunnen de positieve voorbeelden en ervaringen die binnen 
Het Hogeland al zijn opgedaan, meer benut worden op plekken waar het vrijwilli-
gerswerk of de informele hulp nog onvoldoende van de grond komt. Er is behoefte 
aan gerichte themabijeenkomsten die aansluiten bij de vragen van de inwoners en 
verenigingen, aansprekende trainingen en workshops  en onderlinge uitwisseling op 
specifieke thema’s.
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ZOVEEL MOGELIJK  
INWONERS  DOEN MEE

Het vrijwilligerswerk in de vier BMWE-gemeenten heeft in iedere gemeente een 
eigen historie en werkwijze. Aangezien de vier gemeenten fuseren tot Het Hogeland 
is harmonisatie van beleid gewenst.  Het doel van deze notitie om te laten zien wat het 
gemeentelijk beleid ten aanzien van vrijwilligerswerk inhoudt en inzicht te geven in de 
organisatie en werkwijze van de vrijwilligerssteunpunten en ontwikkelingen met be-
trekking tot vrijwilligerswerk.  In deze notitie staan de speerpunten voor  vrijwilligers- 
steunpunten en het vrijwilligersbeleid voor 2019. Dit beleid bouwt voort op de 
notitie “Steunpunten Vrijwilligerswerk en Vrijwilligerswerkbeleid in het Hogeland 
BMWE”, welke in mei 2019 door de vier BMWE-colleges is vastgesteld. 

Als vervolg op deze notitie heeft in juli 2018 een informatiebijeenkomst plaatsge-
vonden met de vier portefeuillehouders sociaal domein.  Tevens is er in overleg met 
de nieuwe Adviesraad Wmo Jeugd een Kerngroep Vrijwilligerswerk gevormd . Deze 
Kerngroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de Adviesraad Wmo Jeugd en uit 
inwoners van de vier gemeenten.(Zie bijlage 2). Deze Kerngroep Vrijwilligerswerk 
heeft op 11 juli 2018 en 5 september 2018 actief input geleverd voor het vrijwilligers-
werkbeleid.  Deze input is verwerkt in deze notitie.

Vrijwilligerswerk is in de traditionele definitie “Werk dat in enig georganiseerd ver-
band, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samen-
leving”. Movisie komt tot de conclusie dat het in de praktijk lastig is om de veelzijdig-
heid van vrijwilligerswerk in een definitie te vangen. Kenmerken van vrijwilligerswerk 
zijn echter wel dat het onbetaald is, ten goede komt aan anderen of de samenleving 
en dat er een zekere mate van organisatie is. Mantelzorg valt buiten de definitie van 
vrijwilligerswerk omdat dit in familieverband, vrienden- of kennissenkring plaatsvindt 
en er vaak ook een verplichting vanuit morele overwegingen is.

Ontwikkelingen in de samenleving en in wetgeving maken een verdieping van de visie 
op vrijwilligerswerk gewenst.  Zo is in 2015 o.a. de Participatiewet van kracht gewor-
den en de regeling “Vrijwilligerswerk in de WW”. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor 
het verrichten van vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden verruimd. In  juli 2018 
hebben de vier colleges het beleidsplan “Participatie en Integratie van statushouders” 
vastgesteld. Ook is de visie “Inwoners Voorop in Het Hogeland”  in de winter van 2018 
vastgesteld.  Deze gaat uit van een versterking van inwonerkracht en het stimuleren van 
inwonerinitiatieven. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol. Ook demo-
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grafische ontwikkelingen zoals krimp, ontgroening, vergrijzing en de komst van status-
houders zijn van invloed op vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerkbeleid en participatie.   
De nieuwe gemeente Het Hogeland streeft ernaar dat inwoners zoveel mogelijk actief 
participeren. Ieder naar vermogen en op een manier die bij hem past, als
vrijwilliger, ouder, buurtbewoner, mantelzorger of professional. Mensen zijn actief 
op scholen, in de buurt, kerk of werkplaats of bij een vereniging of sportclub. Dit 
uitgangspunt hebben de BMWE -gemeenten vastgelegd in het beleid op het brede 
sociaal domein.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de samenleving en voor de leefbaarheid. De 
gemeente biedt ondersteuning aan mensen die niet zelfstandig vrijwilligerswerk of  
reguliere arbeid kunnen vinden. Dat geldt met name voor meer kwetsbare inwoners 
die onvoldoende zelfredzaam zijn, te maken hebben met  laaggeletterdheid, armoe-
de- of gezondheidsproblemen en multiproblematiek. Om de meer kwetsbare inwo-
ners  goed te kunnen ondersteunen zijn echter ook sterke vrijwilligers nodig. Deze 
groep blijft voor de vrijwilligerssteunpunten dus ook in de toekomst van belang.

In het nieuwe dienstverleningsconcept van de gemeente Het Hogeland staan maat-
werk en dienstverlening dichtbij de burger centraal. Het Hogeland wil een inclusieve 
organisatie zijn, waar ieder tot zijn recht kan komen en mensen meedoen naar ver-
mogen. Het moet daarin niet uitmaken welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, 
talenten of beperkingen mensen hebben. 

Op meerdere terreinen is beleid met betrekking tot vrijwilligerswerk vastgelegd. Dit 
betreft beleid op het gebied van WMO, Jeugd en Participatie, sport, gezondheid, 
leefbaarheid en cultuur.

In het WMO-beleidsplan 2015-2018 staat dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisa-
ties naar behoefte en op een passende wijze (maatwerk) worden ondersteund. De 
BMWE-gemeenten financieren de steunpunten vrijwilligerswerk en soms ook lokale 
initiatieven van informele zorg. 
Voorbeelden hiervan betreffen Veur Mekaor (netwerk informele hulp), organisatie 
van ontmoetingslunches, klussen en vervoersprojecten, moestuinprojecten en de 
Zorg voor elkaar- markt.  Een deel van deze activiteiten wordt gefinancierd via het 
gemeentelijk minimabeleid. 

Dit beleidsplan richt zich op een versterking van de pedagogische samenleving.  
Hiervoor zijn goede lokale voorzieningen, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, sport-
verenigingen, jeugdsozen en sociale netwerken belangrijk. Vrijwilligers spelen een 
belangrijke rol in deze (pedagogische) samenleving.  
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WMO-beleid 2015-2018 
en beleid met betrekking 
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Beleidsplan Jeugd 
2015-2018
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Het Strategisch Beleidskader Werk en Inkomen is er op gericht om zoveel mogelijk 
mensen deel te laten nemen aan de samenleving door middel van werk of andere vor-
men van maatschappelijke participatie. Werkplein Ability  voert de Participatiewet uit 
in de BMWE-gemeenten. Er zijn uitvoeringsplannen voor toeleiding naar de reguliere 
arbeidsmarkt,  leerwerken en participatie.  Vrijwilligerswerk kan een middel zijn om 
aan werk te komen en een doel om mee te doen en van betekenis te zijn in de samen-
leving.  Ook is er een Participatieverordening en een verordening Tegenprestatie. 

Dit beleidsplan is in juli 2018 vastgesteld door  de vier colleges. Er zijn dan vanuit de 
Participatiewet 279 statushouders in BMWE bekend, waarvan 150 personen de afge-
lopen 3 jaar zijn ingestroomd . Naar verwachting zullen in de periode tot 31 december 
2019  50 nieuwe volwassen statushouders instromen in de bijstand. In het plan wordt 
uiteengezet welke trajecten en maatregelen worden genomen om de participatie en 
integratie van statushouders te bevorderen.  

Er komen vier sociale teams en een sociaal loket. De werkwijze is beschreven in de 
notitie “Een nadere uitwerking”, die in de zomer van 2018 is vastgesteld. Er zijn in 
2017 en 2018 meerdere bijeenkomsten en werkconferenties gehouden om geza-
menlijk de koers te bepalen voor de integrale teams, die nu sociale teams worden ge-
noemd. Ook zijn er trainingen geweest over “De nieuwe route”. De verwachting is dat 
het beroep op vrijwilligerswerk en ondersteuning van vrijwilligers toeneemt omdat 
het beleid gericht is op versterking van zelfredzaamheid van inwoners. Ook de wens 
om inwoner – en dorpsinitiatieven te versterken gaat gepaard met een toenemend 
beroep op ondersteuning van vrijwilligers. 

In 2018 is  Mensenwerk Hogeland van start gegaan. Hierin is de basisondersteuning, 
het maatschappelijk werk,  jongerenwerk , de cliëntondersteuning  en mantelzorgon-
dersteuning van BMWE ondergebracht. Mensenwerk Het Hogeland  en de Steunpun-
ten Vrijwilligerswerk stemmen onderling af over de verwijzing en ondersteuning van 
vrijwilligers.

De MJD voert vanaf 2018 de maatschappelijke begeleiding voor statushouders uit 
in de BMWE-gemeenten. Hierbij richt het MJD zich met name op nieuwkomers en 
vergunninghouders die korter dan 1,5 jaar in de BMWE-gemeenten wonen.

De Steunpunten Vrijwilligerswerk, Mensenwerk Hogeland, Werkplein Ability en de 
gemeente hebben in 2018 afspraken gemaakt over onderlinge samenwerking. In de 
komende jaren zal dit uitgewerkt worden en zullen ook afspraken gemaakt worden 
met andere maatschappelijke organisaties en verenigingen.

Strategisch Beleidskader 
Werk en Inkomen 

2016-2018

Beleidsplan Participatie 
en Integratie statushouders 

2018-2019

Sociale teams

Mensenwerk 
Hogeland

MJD

Samenwerking

De BMWE-gemeenten hebben gemeentelijk sportbeleid, bijvoorbeeld de Sportvisie 
Eemsmond 2016-2019 en vergelijkbaar sport- en beweegbeleid in Winsum, De Mar-
ne of Bedum. 

Het Huis van de Sport biedt verenigingsondersteuning aan gemeenten en soms ook 
sportcoaches die scholen ondersteunen. Binnen verenigingen zijn veel vrijwilligers 
actief in het bestuurlijk en sporttechnisch kader en voor het draaiend houden van ver-
enigingen. Denk bijvoorbeeld aan de begeleiding van leden, bardiensten en aan het 
schoonmaken  van kantines. Ook wordt vaak een deel van het beheer en onderhoud 
van accommodaties door vrijwilligers gedaan. De gemeentelijke sportvisies benadruk-
ken het belang van samenwerking van sport, onderwijs, gezondheid, welzijn en zorg.  
In de sportvisies staat dat de verenigingen en de inwoners (meer) aan zet zijn en de 
gemeente regisseert, stimuleert en faciliteert.

1.4

Vrijwilligerswerk in 
gemeentelijk  sport- , 
gezondheids- en 
cultuurbeleid

Sport en bewegen
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Er zijn momenteel veel signalen van verenigingen dat het moeilijk is om voldoende 
vrijwillige bestuursleden te vinden. Ook zijn er signalen dat het moeilijk  is om jonge-
ren te werven voor vrijwilligerswerk. Er zijn meerdere initiatieven om knelpunten bij 
de werving en het behoud van vrijwilligers in de sport mee te helpen op te lossen. Dit 
betreft zowel initiatieven van de sportverenigingen zelf als via het Huis van de Sport, 
de Steunpunten Vrijwilligerswerk, sportbonden, CMO STAMM en via nieuwe sociale 
ondernemingen.  Onderlinge afstemming van inzet is van belang.

Gezondheidszorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van inwoners, vrijwillige en 
professionele organisaties en de overheid. De GGD Groningen speelt een belangrij-
ke rol in de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid. Naast de GGD zijn voor de 
bevordering van gezondheid en opvoedingsondersteuning nog veel meer partijen 
betrokken. Denk aan huisartsen, Centra voor Jeugd en Gezin, het welzijnswerk, de 
basisondersteuning, scholen, zorgadviesteams, sportverenigingen en zorgaanbieders. 

De gemeenten hebben de rol van  regisseur en willen partijen verbinden, faciliteren 
en samenwerking stimuleren. Van oudsher zijn er veel vrijwilligers werkzaam in de 
zorg en bij organisaties zoals Het Rode Kruis, Humanitas, verzorgings- en verpleegte-
huizen, De Helpende Hand in Winsum, Veur Mekaor in Eemsmond en Vrijwilligers-
hulp in Bedum.

De Steunpunten Vrijwilligerswerk worden veel benaderd door zorgorganisaties om 
enerzijds vrijwilligers te werven en anderzijds om goede vrijwilligerswerkplekken te 
vinden voor  inwoners die daar behoefte aan hebben. Dat kunnen inwoners zijn die 
bijvoorbeeld eenzaam zijn, een klein netwerk hebben of kampen met gezondheids-
problematiek. Via vrijwilligerswerk kunnen mensen weer meedoen, zich betrokken 
en gewaardeerd voelen en hun netwerk vergroten. Vrijwilligerswerk heeft voor veel 
mensen een preventieve functie. Vaak draagt vrijwilligerswerk bij aan gezondheid. 
Mensen die een tijd geïsoleerd hebben geleefd of zich bevonden aan de “rand van de 
samenleving” en weer mee gaan doen voelen zich gezonder en gelukkiger. Dit gaat 
vaak gepaard met een afname van medicijnen en andere kosten van gezondheidszorg. 
Ondersteuning van vrijwilligers draagt bij aan preventie en vermindert andere maat-
schappelijke kosten. 

Alle BMWE-gemeenten hebben versterking van de leefbaarheid hoog in het vaandel. 
Hierbij gaat het zowel om initiatieven van overheden en maatschappelijke organisa-
ties, als om initiatieven van inwoners om hun eigen woon- en leefomgeving te verster-
ken. Vrijwilligerswerk draagt bij aan aantrekkelijke dorpen en buurten en actieve 
gemeenschappen.

Het plan “Noord Groningen leeft! Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2021” heeft 
als motto “leefbaarheid en betrokkenheid, in krachtige buurten en dorpen die samen 

Gezondheidsbeleid

Leefbaarheid

een toekomstbestendige en duurzame regio vormen”. De kernopgave is sociale 
vitaliteit. Hierbij gaat het om het versterken van de organisatiekracht van bewoners 
en stimuleren dat er nieuwe plannen en projecten worden ontwikkeld. Ook in de ge-
meente Winsum en de gemeente Bedum zijn diverse leefbaarheidsinitiatieven waarbij 
veel vrijwilligers betrokken zijn. De Steunpunten Vrijwilligerswerk spelen samen met 
dorpencoördinatoren,  organisaties voor Plaatselijk Belang en andere maatschappelij-
ke organisaties een belangrijke rol bij het stimuleren van de leefbaarheid.

De visie van de nieuwe gemeente is dat inwoners uit Het Hogeland nauw worden 
betrokken bij de ontwikkeling van beleid. Het idee is om nog meer in gesprek te gaan 
met inwoners en met adviesraden. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan de nieuwe Advies-
raad WMO Jeugd, de nieuwe cliëntenraad  Werk en Inkomen en aan de Culturele 
Raden en sportcommissies. Bij de uitwerking van dit Uitvoeringsplan Vrijwilligers-
werkbeleid en steunpunten vrijwilligerswerk is samengewerkt met de Kerngroep 
Vrijwilligerswerk die via de Adviesraad Wmo Jeugd is gevormd. 

De Steunpunten Vrijwilligerswerk werken samen met het provinciaal project “Sterk 
Vrijwilligerswerk (2016-2019)”, een initiatief van het Huis van de Sport Gronin-
gen, CMO Groningen en de Groninger Dorpen. De BMWE-gemeenten hebben in 
2016 afgesproken dat het beleid is om bij nieuwe  vrijwilligerswerkactiviteiten  in 
de BMWE-gemeenten altijd samen te werken of af te stemmen met de Steunpunten 
Vrijwilligerswerk en de dorpencoördinatoren.

In het najaar van 2017 is gezamenlijk de bijeenkomst ‘ Vrijwillige inzet in Het Hoge-
land op de kaart’ georganiseerd en  in januari 2018  een vervolgbijeenkomst over be-
stuurlijke vernieuwing en besturen in de toekomst. Hierbij zijn positieve voorbeelden 
uitgewisseld en suggesties gedeeld om vrijwilligers te werven en te behouden. 

Er zijn honderden maatschappelijke organisaties en kerkelijke organisaties in BMWE 
waar vrijwilligerswerk wordt gedaan. Als voorbeelden noemen we Humanitas, de 
Stichting Leergeld, de Zonnebloem, De Helpende Hand, Veur Mekaor, Jeugdfonds 
Sport&Cultuur, vrijwilligerswerk bij dorpshuizen, multifunctionele accommodaties 
(bijvoorbeeld De Blauwe Schuit), organisaties van plaatselijk belang, voedselbank, 
kledingbank, kringloopwinkels, scholen, sportverenigingen, natuurorganisaties, 
vluchtelingenwerk, zorgcentra, musea, cultuurorganisaties, serviceclubs, politieke 
partijen, kerken en buurtverenigingen en Noord Groningse Uitdaging. 

De gemeentebesturen hebben veel waardering voor dit vrijwilligerswerk . De Steun-
punten organiseren  waarderingsbijeenkomsten voor vrijwilligers. Deze bijeenkom-
sten worden zeer gewaardeerd door de vrijwilligers. 

 Inwonerkracht

Samenwerking Steunpunten 
Vrijwilligerswerk met het 
Project  “Sterk Vrijwilligerswerk” 
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Vrijwilligerswerk bij 
maatschappelijke 
organisaties en kerken
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De Steunpunten Vrijwilligerswerk , Mensenwerk Het Hogeland, de MJD  en andere 
maatschappelijke organisaties en het vrijwilligerswerk bij kerken hebben contact met 
elkaar en weten elkaar steeds beter te vinden. Deze samenwerking zal in de nieuwe 
gemeente verder uitgebouwd worden. 

In de Taalhuizen wordt veel met vrijwilligers samengewerkt. De coördinatie van dit 
vrijwilligerswerk vindt plaats via de coördinator Taalhuizen. Er is een stuurgroep 
en werkgroep Taalhuizen en er zijn informatiebijeenkomsten en trainingen geor-
ganiseerd. Er wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties die door de 
gemeenten worden gesubsidieerd. Er zijn veel taalvrijwilligers. Juist het feit dat het in-
teressant vrijwilligerswerk is, nauw omschreven taken betreft voor een overzichtelijk 
aantal uren per week blijken positieve factoren bij de werving van vrijwilligers. Veel 
inwoners in de BMWE-gemeenten willen zich graag inzetten om anderen te helpen 
en iets te leren en zelf ook weer te leren van de mensen die begeleid worden. In 2018 
zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief om inwoners te begeleiden bij taalverwerving en 
betere beheersing van de Nederlandse taal. In september 2018 is met hulp van vele 
vrijwilligers wederom een succesvolle “Week van de alfabetisering” georganiseerd.

Voorbeeld  werving
vrijwilligers 

 voor  Taalhuizen

2STEUNPUNTEN 
VRIJWILLIGERSWERK  IN 
HET HOGELAND

De Steunpunten Vrijwilligerswerk staan open voor alle inwoners,  verenigingen 
en maatschappelijke organisaties.  De medewerkers  geven informatie en advies, 
bemiddelen en hebben een onafhankelijke rol. De steunpunten brengen organisaties, 
initiatieven en vrijwilligers met elkaar in contact en werven actief vacatures en vrijwil-
ligers. De steunpunten organiseren voorlichting over de vrijwilligersverzekering en 
over andere thema’s. 
De Steunpunten zijn tevens intermediair voor de landelijke vrijwilligersactie “NL 
Doet” van het Oranjefonds. De medewerkers van de steunpunten signaleren trends 
op het gebied van vrijwilligerswerk.

Werkplein Ability werkt, in het kader van de Participatiewet, nauw samen met de 
steunpunten om haar klanten, die(nog) niet naar regulier werk kunnen, te bemidde-
len en te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een instrument voor 
individuele re-integratie en activering.  De participatiecoaches winnen informatie 
in bij cliënten en wijzen hen ook op mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen als 
reguliere arbeid (nog) niet haalbaar is.  

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk BMW Het Hogeland, locatie Winsum is gevestigd 
in het gebouw van Werkplein Ability in Winsum en werkt  voor inwoners  van de 
(voormalige) gemeenten Winsum, De Marne en  Bedum. Het Steunpunt werkte tot 
en met 2017 voor De Marne en Winsum en vanaf 2018 ook voor inwoners van de 
gemeente Bedum. Hiervoor werkt de coördinator vanaf 2018 20 uren voor De Marne 
en Winsum,, 4 uren voor Bedum en werkt een medewerkster van de MJD 5 uur per 
week voor het steunpunt. Dit had mede te maken met het feit het onderdeel vrijwilli-
gerswerk buiten de aanbesteding van de basisondersteuning was gehouden. Tevens 
speelde mee dat de toenmalig coördinator van de Stichting Welzijn Bedum eind 2017 
met pensioen ging. Bedum heeft zelf heel lang een eigen vrijwilligersvacaturebank 
gehad en daarnaast een groep inwoners die vrijwillige hulp organiseerden.
De werkzaamheden van het Steunpunt zijn uitdrukkelijk niet alleen voor mensen met 
een uitkering en ook niet alleen gericht op (re-)integratie. 

Vaste activiteiten zijn de organisatie van waarderingsbijeenkomsten en de organisatie 
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van NL Doet.  Zo is er in november 2017 in De Blauwe Schuit in Winsum een high 
tea met workshops georganiseerd. Hieraan namen ongeveer 100 vrijwilligers uit de 
gemeente Winsum deel. Eind november 2017 is ook een high tea met workshops in 
Leens georganiseerd voor ruim 80 vrijwilligers uit de gemeente De Marne. De reac-
ties op beide bijeenkomsten zijn zeer positief. Daarom worden  eind 2018 wederom 
waarderingsbijeenkomsten georganiseerd. In Bedum zijn vanaf 2017 waarderings-
rozen uitgereikt aan actieve vrijwilligersgroepen. Het Steunpunt is aangesloten bij de 
provinciale website www.vrijwilligersgroningen.nl.

De coördinator van het Steunpunt neemt deel aan het provinciale overleg van coör-
dinatoren Steunpunten Vrijwilligerswerk. Zij verricht vele taken met betrekking tot 
ondersteuning van vrijwilligerswerk en ontwikkeling van projecten. Eveneens neemt 
zij deel aan andere, ook landelijke, bijeenkomsten met betrekking tot vrijwilligers-
werk en participatie. 

Het Steunpunt neemt vanaf 2016 deel aan de Reuringbijeenkomsten op het Werk-
plein in Winsum. In deze bijeenkomsten brengen werkgevers en uitzendbureaus hun 
vacatures onder de aandacht en het Steunpunt de vrijwilligersvacatures uit de regio. 
Ook wordt via de Nieuwsbrief van Werkplein Ability bekendheid gegeven aan vrijwil-
ligerswerk en aan de activiteiten van het Steunpunt. Tevens zijn  voorlichtingsbijeen-
komsten georganiseerd over vrijwilligerswerk, - verzekeringen, fondsen en subsidies 
en is deelgenomen aan banenmarkten, congressen en festivals. 

Een aantal jaren geleden werden er wel 250 vacatures per jaar via het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk De Marne-Winsum vervuld.  Mede door de aantrekkende econo-
mie is het aantal vrijwilligersvacatures afgenomen (Jaarverslag 2016 en Uitvoerings-
programma Werkplein 2017).  In 2017 zijn 88 nieuwe vrijwilligers geworven, 143 
bemiddelingen gedaan en 40 nieuwe vacatures ingevoerd door het Steunpunt De 
Marne-Winsum.

De gemeente Eemsmond heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk gevestigd bij Werk op 
Maat in Uithuizen. De coördinator Werk Op Maat heeft gemiddeld 6 uren per week 
beschikbaar voor het Vrijwilligerssteunpunt en voor de Vrijwilligersvacaturebank. 
Eind 2017 waren er naast de coördinator, twee vrijwilligers actief voor het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Eemsmond. Er is gewerkt aan goede protocollen voor het werven 
en inwerken van vrijwilligers. De vrijwilligers die bij het Steunpunt werken stromen 
zelf ook vaak weer door naar reguliere betaalde arbeid. Vrijwilligerswerk  bij het 
Steunpunt Eemsmond is daarmee zelf vaak ook een opstap naar betaald werk. In 2016 
hebben onder andere bemiddelingen plaatsgevonden naar een hospice, een kring-
loopwinkel, Repaircafé, stichting zwembaden, een vervoersproject en zijn er taalvrij-
willigers geworven. In 2017 zijn er 84 vacatures op de website van 62 organisaties 

en staan 67 vrijwilligers ingeschreven. Hiervan zijn 37 nieuwe vacatures. Daarnaast 
heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eemsmond ook rechtstreeks bemiddeld voor 
ongeveer 30 mensen die zich niet eerst via de website hebben aangemeld.

Er zijn meerdere initiatieven waarvoor  vrijwilligers worden ingezet. Een voorbeeld 
betreft de inzet van vrijwilligers bij de borg Verhildersum voor het onderhoud en 
beheer van de borg.  De vrijwilligers worden geplaatst door samenwerking van 
Werkplein Ability, de Steunpunten Vrijwilligerswerk en Verhildersum. Het is een 
vernieuwend mentorproject. Ervaren vrijwilligers werken nieuwe vrijwilligers in die 
meer begeleiding nodig hebben en geven aandacht. Het is de bedoeling dat ook meer 
statushouders vrijwilligerswerk  kunnen gaan doen bij Verhildersum.  

Op 7 december 2017 heeft een geslaagde bijeenkomst plaatsgevonden waar de 
gemeente Eemsmond waardering voor vrijwilligers  heeft uitgesproken en waar de 
waarderingsprijzen zijn uitgereikt. Ook zal eind 2018 een groot evenement worden 
georganiseerd voor vrijwilligers, waarbij workshops worden aangeboden en waarde-
ring voor vrijwilligers wordt uitgesproken.
Het Steunpunt is aangesloten bij de provinciale website vrijwilligersgroningen.nl.

Dit platform met een grote digitale vacaturebank is tot stand gekomen door samen
werking van CMO STAMM, de MJD en de lokale steunpunten vrijwilligerswerk en 
krijgt subsidie van de provincie Groningen.  Momenteel plaatsen 18 vrijwilligers-
steunpunten in de provincie Groningen hun vrijwilligersvacatures op deze website. 
Ook maatschappelijke stages, informatie over  verzekeringen en trainingen en bijeen-
komsten staan op deze website.
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3 ONTWIKKELINGEN 
VRIJWILLIGERSWERK

De afgelopen jaren zijn steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenle-
ving van de overheid naar inwoners verschoven. De participatiesamenleving gaat uit 
van eigen kracht om mee te doen in de samenleving. Soms zijn ook bezuinigingen de 
reden voor de verschuiving.
Over de grenzen van vrijwilligerswerk is de laatste jaren veel debat (Movisie, 2017). 
De Kerngroep Vrijwilligerswerk en de Steunpunten Vrijwilligerswerk hebben vele 
voorbeelden genoemd waaruit blijkt dat heel veel vrijwilligerswerk veel zwaarder is 
geworden en grenst aan regulier werk. De eisen aan vrijwilligers zijn vaak erg hoog. 
Ook voelen veel vrijwilligers zich enorm verantwoordelijk en durven ze hun vrijwil-
ligerstaken niet neer te leggen of te verminderen omdat er geen nieuwe vrijwilligers 
gevonden worden die hun taken willen of kunnen overnemen.

Het Sociaal Planbureau Groningen heeft in juni 2017 onderzoek gedaan naar vrijwil-
ligerswerk in de provincie Groningen. Ruim vier op de tien Groningers zet zich in als 
vrijwilliger. Onder 65-plussers, inwoners van het platteland en hoger opgeleiden zijn 
er meer vrijwilligers. Bekend is dat heel veel mensen in de BMWE gemeenten actief 
zijn als vrijwilliger. Het Sociaal Planbureau Groningen heeft ook onderzocht waarom 
mensen in Groningen geen vrijwilligerswerk (willen) doen. De belangrijkste redenen 
zijn geen tijd of geen behoefte hieraan. 

Landelijk blijkt vooral dat de groep van 35- tot 45-jarigen en hoger opgeleiden zich 
vaker dan gemiddeld inzetten om vrijwilligerswerk te doen. In Groningen is de inzet 
van 65-plussers opvallend  hoger dan landelijk.

Ruim 205 duizend personen, dat is 43% van de 18 jarigen en ouder in de provincie 
Groningen, is in 2017 vrijwillig actief. Dat is bijna net zoveel als in 2014. Toen gaf 
45% van de ondervraagde panelleden aan vrijwilligerswerk te doen. Daarmee lijkt 
het aandeel vrijwilligers in Groningen van 2014 tot 2017 stabiel.

Verschillende andere onderzoeken wijzen ook uit dat het aantal mensen dat zich 
vrijwillig inzet constant blijft (GGD Groningen, 2017; CBS, 2015). In de provincie 
Groningen is de leeftijdsgroep van 65-74 jarigen bovengemiddeld actief. Ook inwo-
ners van het platteland zijn bovengemiddeld actief. Onder laag opgeleide Groningers 
is 39% actief als vrijwilliger, bij hoog opgeleiden 48%.
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Deze sterke samenhang tussen opleidingsniveau en het verrichten van vrijwilligers-
werk bestaat ook landelijk al jaren (CBS, 2015). (Bron: www.vrijwilligerswerkgro-
ningen.nl)

De coördinatoren van de Steunpunten signaleren enerzijds dat heel veel ouderen ac
tief zijn als vrijwilliger. Anderzijds wordt tevens gesignaleerd dat het aantal bemidde-
lingen van (nieuwe) gepensioneerden naar vrijwilligerswerk is afgenomen.
Factoren die hierbij een rol spelen zijn:
- Nieuwe ouderen vinden hun weg buiten de Steunpunten en via eigen netwerken
- Ouderen werken langer door
- In toenemende mate zijn ouderen actief als mantelzorger, soms in combinatie met 

opvang van kleinkinderen, waardoor de tijd afneemt om vrijwilligerswerk te doen.
(Dit wordt ook wel de  sandwichgeneratie genoemd)

Tevens hebben de Steunpunten, door de accentverschuiving van meer arbeidsinten-
sieve bemiddelingen gericht op  re-integratie en statushouders, in de praktijk, minder 
uren beschikbaar om  potentiële vrijwilligers te werven die geen link met de arbeids-
markt hebben.   

De coördinatoren en vrijwillige medewerkers en stagiaires bij de Steunpunten signa
leren dat de nieuwe mensen die zich via het Steunpunt aanmelden vaak minder uren 
per week beschikbaar hebben voor vrijwilligerswerk dan een aantal jaren geleden. 
Mensen worden selectiever. Veel inwoners zeggen dat zij met name vanwege man-
telzorgtaken minder tijd over hebben voor vrijwilligerswerk. De medewerkers van 
de Steunpunten komen vaker mensen tegen die eenmaal per maand vrijwilligerswerk 
willen doen, terwijl voorheen eenmaal per week of meerdere dagen per week veel 
gehoord werd.  Er zijn meer wensen om incidenteel in plaats van structureel vrijwil-
ligerswerk te doen. Ook komen er veel signalen van  jongeren dat ze wel wat willen 
doen, maar niet structureel, maar af en toe voor bepaalde klussen. Er is behoefte aan 
een meer projectmatige inzet voor vrijwilligerswerk, waarbij flexibiliteit mogelijk is. De 
tendens is dat een deel van de vrijwilligers zich vooral wil inzet voor tijdelijke klussen. 
Voor  verenigingen en organisaties is het belangrijk om hier nog meer op in te spelen.

De afgelopen jaren is er steeds meer beroep gedaan op de coördinatoren en mede
werkers van de Steunpunten om mee te denken en initiatieven uit de samenleving te 
ondersteunen. De Steunpunten worden  steeds meer een “VVV” op het gebied van 
participatie, welzijn en informele zorg.  De Steunpunten krijgen verzoeken om vrijwil-
ligers te “leveren”. Het is echter niet gemakkelijk om deze verzoeken zo in te willigen, 
omdat het maatwerk vergt en omdat  het aantal mensen dat zich beschikbaar stelt voor 
vrijwilligerswerk afneemt. 
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De Steunpunten bemiddelen in principe alle inwoners. Door verandering van beleid 
en wetgeving besteden de coördinatoren tegenwoordig  een groter deel van hun tijd 
aan het bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar passend vrijwilligerswerk. Ook 
signaleren de coördinatoren dat meer vrijwilligers met complexe problematiek zich 
melden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen met schulden, psychische proble-
men, sociale achterstanden of verslavingsproblematiek. De bemiddeling van deze 
mensen kost meer tijd. Ook door bezuinigingen, met name bezuinigingen in de sec-
toren zorg en welzijn,  is de afgelopen jaren de vraag naar vrijwilligers toegenomen. 
Door de bezuinigingen heeft verdringing van regulier werk plaatsgevonden.

Werkplein Ability schat in het Uitvoeringsplan 2017 in dat 33% van de mensen in 
het Participatiespoor maatschappelijk actief is: vrijwilligerswerk doet, mantelzorg 
verleent of deelneemt aan dagbesteding. 25% van de mensen in het participatiespoor 
bereidt zich voor op vrijwilligerswerk of re-integratie.  

In 2017 en 2018 is  meer tijd besteed aan bemiddeling van kwetsbare inwo-
ners(spoor 3), met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder statushouders. 
De Steunpunten Vrijwilligerswerk spelen een rol bij de activering en toeleiding van 
mensen naar vrijwilligerswerk. Daar waar mogelijk wordt loopbaangericht gewerkt 
om de kans op reguliere arbeidsinzet te vergroten. Al met al is  het werk van de 
Steunpunten de afgelopen jaren intensiever geworden  en is het moeilijker om  goede 
matches van vraag en aanbod te maken. Om ook in de toekomst de doelstellingen te 
blijven behalen is uitbreiding van uren nodig.   

Deelnemers kunnen  op een laagdrempelige wijze ontdekken welk (vrijwilligers-)werk 
bij hun past en weer actief worden via het Test Training en Activeringscentrum. Het TTAC 
is een samenwerking van de Stichting Werk Op Maat en Werkplein Ability. Werkplein 
Ability heeft de afgelopen jaren voor de 4 BMWE-gemeenten jaarlijks 50 trajecten 
ingekocht bij het Test Training en Activerings- Centrum. Deze trajecten zijn gericht op het 
onderzoeken van de mogelijkheden voor mensen met een grote afstand tot de arbeids-
markt om te participeren in betaald werk, vrijwilligerswerk, scholing of dagbesteding. 

Jaarlijks stromen mensen uit naar betaald werk of scholing, naar een werkervarings-
plek of passend vrijwilligerswerk. Er komen ook veel hulpvragen aan het licht. Zo 
bleek dat in 2016 voor 1 op de 6 deelnemers (17%)   hulpverlening is ingeschakeld, 
bijvoorbeeld van Humanitas, de huisarts of geestelijke gezondheidszorg. Deelne-
mers krijgen meer inzicht in hun eigen wensen, mogelijkheden en kwaliteiten. Door 
deelname aan het TTAC-traject doen deelnemers meer sociale contacten op, ontstaan 
vaak vriendschappen  en krijgen mensen weer zelfvertrouwen. Dit leidt ertoe dat veel 
mensen  hun leven weer als  zinvol ervaren.
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In  2017 en 2018 hebben de BMWE-gemeenten meer aandacht besteed statushou
ders. Zij hebben een verblijfsvergunning, mogen een opleiding volgen in Nederland 
en mogen in Nederland werken. De statushouders volgen de wettelijk verplichte 
participatieverklaringstrajecten. In de BMWE-gemeenten worden deze momenteel 
georganiseerd door de MJD.  Deze trajecten bestaan uit vijf bijeenkomsten waarbij 
voorlichting wordt gegeven over de Nederlandse samenleving.

In 2017  zijn tevens, via de organisatie Femina, programma’s georganiseerd  voor 
vrouwen met een vluchtelingenachtergrond in Winsum en Bedum. In 2018 en 2019 
krijgen deze een vervolg voor BMWE/Het Hogeland. In 2018 zijn ook projecten met 
Eritrese Nederlanders en Syrische Nederlanders van start gegaan, o.a. een project in 
samenwerking met Landschapsbeheer. Tevens zijn er projecten voor statushouders 
die gericht zijn op opleiding en werk in de bouw. 

De steunpunten vrijwilligerswerk zijn ook betrokken bij  het project Colourful 
Bedum, welke vanaf 2018 verder is gegaan als de Stichting Colourful Het Hogeland. 
Deze stichting organiseert vele activiteiten, verbindt culturen en ondersteunt migran-
ten bij het opbouwen van een netwerk.  Dit gebeurt via   burenactiviteiten, kunst- en 
cultuuractiviteiten, sportieve activiteiten en muzikale ontmoetingen en deelname aan 
evenementen en markten. Het project is opgezet vanuit een burgerinitiatief en heeft 
de provinciale vrijwilligersprijs 2017 gewonnen.

De steunpunten streven ernaar meer statushouders te bemiddelen. De groep status-
houders is heel divers. Vaak is bij het begin van de bemiddeling meer begeleiding en 
ondersteuning ter plekke nodig, mede door taalachterstand. De nadruk ligt bij een 
deel van de statushouders ook meer op inburgering en het leren van de Nederlandse 
taal en de Nederlandse samenleving.  

Belangrijk voornemen van het Rijk is om de gemeenten weer verantwoordelijk te 
maken voor de inburgering. De nieuwe werkwijze is er op gericht is om  direct na 
toekenning van een  uitkering te starten met de uitvoering van het plan van aanpak sa-
men met netwerkpartners. Hierbij wordt ingezet op geïntegreerde trajecten op maat 
middels inburgering, werk, Leer- en Ontwikkelcentrum, TTAC-centrum, opleiding, 
vrijwilligerswerk, taalondersteuning, werkervaringsplaatsen en (taal) stages.  De 
gemeente voert hierbij de regie.
Voor de komende periode gaat het om 50 nieuwe statushouders en 150 volwassen 
statushouders van de afgelopen drie jaren (Beleidsplan Participatie en Integratie, 2018). 
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De Steunpunten Vrijwilligerswerk zetten zich in om meer kwetsbare mensen te 
ondersteunen bij het vinden van vrijwilligerswerk. Het gaat hierbij soms ook om 
mensen die een licht verstandelijke beperking of een gedragsstoornis. Organisaties als 
Cosis, MEE Groningen, Iederz, Lentis, De Tille en VNN zoeken activiteiten voor hun 
cliënten.

Het ondersteunen van deze inwoners vraagt veel tijd en aandacht. Het vrijwilligers-
werk lijkt bij deze groep soms ook meer op dagbesteding. In de praktijk blijken de 
coördinatoren niet voldoende tijd te hebben om aan de vraag naar passende dagbeste-
ding te kunnen voldoen.  Veel van deze kwetsbare inwoners kunnen nu niet terecht 
bij ”reguliere” maatschappelijke organisaties omdat deze onvoldoende begeleiding 
kunnen bieden.
Voor de Steunpunten Vrijwilligerswerk ligt het accent, gezien hun huidige taken en 
doelstellingen, op vrijwilligerswerk en niet op dagbesteding.   

In de samenleving ontstaan steeds meer inwonersinitiatieven. Gemeenten doen soms 
een beroep op de steunpunten om hierin mee te denken. Voorbeelden zijn de dorps-
winkel Sauwerd, energiecoöperaties en zorgcoöperatie “Goud Oud” in Warffum. 

Via de vrijgemaakte kerk “De Poort” in Winsum is het initiatief “Coming home” ont-
staan.  In dit project worden statushouders gekoppeld aan gastgezinnen, zodat zij zich 
eerder thuis voelen. Ook zijn er via de training “Buitengewoonzijn” in Winsum meer-
dere kleinschalige inwonerinitiatieven ontstaan, bijvoorbeeld een moestuinproject bij 
scholen, een mantelzorgverwendag  en andere gemeenschapsprojecten in buurten.
In de projectgroep Inwonerkracht zijn  voorstellen uitgewerkt  om inwoners en ad-
viesraden meer en eerder te betrekken bij beleid. 

De Steunpunten Vrijwilligerswerk werken samen met de dorpencoördinatoren en  
vormen, ook volgens de Kerngroep Vrijwilligerswerk (van de Adviesraad Wmo Jeugd), 
drempelverlagende tussenpersonen tussen vrijwilligersorganisaties, inwoners- 
initiatieven en de gemeente. De leden van de Kerngroep Vrijwilligerswerk hebben 
aangegeven wat zij van belang vinden voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk 
en het faciliteren van initiatieven. Zij hebben aangegeven dat het van belang is dat er 
herkenbare tussenpersonen  zijn die zichtbaar en goed toegankelijk zijn.
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Sinds november 2015 is de Noord-Groningse Uitdaging actief in de BMWE-gemeen
ten. 
Dit initiatief wordt mede gesubsidieerd vanuit het gemeentelijk minimabeleid. Vanaf 
2017 nemen ook de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) hieraan 
deel.  Doel is om het lokale bedrijfsleven, stichtingen, verenigingen, overheid en 
scholen met elkaar te verbinden om de samenleving te versterken. De coördinator van 
het Steunpunt BMW zit in de adviesgroep van de Noord Groningse Uitdaging. Een 
van de initiatieven is de spullenbank, gevestigd in het leer- en ontwikkelcentrum in 
Wehe den Hoorn.  
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SPEERPUNTEN 
VRIJWILLIGERSWERK-
BELEID EN STEUNPUNTEN 
VRIJWILLIGERSWERK  IN 
2019 
Onderstaande acties zijn naar voren gekomen uit gesprekken met  inwoners via de 
Kerngroep Vrijwilligerswerk BMWE, medewerkers, bestuurders,  bijeenkomsten 
over vrijwilligerswerk en bronnenonderzoek. 

Acties Steunpunten Vrijwilligerswerk in 2019:
• Matching vraag en aanbod van vrijwilligersvacatures;
• “Meet and Greet met de nieuwe gemeenteraad”: Kennismaking van de steunpun-

ten en vrijwilligersorganisaties met de nieuwe raadsleden, bus- en fietstoer door 
Het Hogeland;

• Organisatie van “NL doet”
• Organisatie themabijeenkomsten voor vrijwilligers over verzekeringen en een 

bijeenkomst over de Algemene Verordening Gegevensbeheer(AVG) en uitvoering 
in de praktijk bij verenigingen;

• Klanten van Werkplein Ability, statushouders en kwetsbare vrijwilligers begeleiden 
bij het vinden van vrijwilligerswerk;

• Organiseren waarderingsbijeenkomsten voor vrijwilligers;
• Deelname aan banenmarkten, beurzen, festivals en vrijwilligersdagen;
• Afstemming en samenwerking met dorpencoördinatoren, sociale teams, verenigin-

gen, inwonerinitiatieven, Werkplein Ability, Stichting Werk Op Maat, Mensenwerk 
Hogeland, MJD en Huis voor de Sport;

• Organisaties ondersteunen bij het voeren van goed en aansprekend vrijwilligersbe-
leid.

Acties Steunpunten Vrijwilligerswerk i.s.m. verenigingen/organisaties/ 
gemeente in 2019:
• Bijeenkomst(en) met verenigingen en organisaties over goed vrijwilligerswerk:

- Veel aandacht besteden aan waardering vrijwilligers/vrijwilligerswerk
- Organisatie van het vrijwilligerswerk

4

4.1

Het bij elkaar brengen 
van vraag en aanbod van 

vrijwilligersvacatures en het 
verbinden van partijen

4.2

Organisaties en verenigingen 
ondersteunen bij goed 

vrijwilligerswerkbeleid

- Medezeggenschap vrijwilligers
- Bereik van specifieke groepen
- Onderlinge uitwisseling van goede voorbeelden;

• Via nieuwsbrieven, sociale media en de gemeentepagina op positieve, aanspreken-
de wijze vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen;

• Stimuleren uitwisseling samenwerking tussen verenigingen en organisaties; 
• In gesprek met verenigingen en organisaties om hun cursusaanbod voor hun eigen 

vrijwilligers óók aan te bieden aan andere vrijwilligers; 
• Ontwikkeling voorstellen voor de Vrijwilligersacademie.

Acties Steunpunten Vrijwilligerswerk i.s.m. deskundigen, verenigingen, aanbieders 
en inwoners in 2019:
• Organiseren informatiebijeenkomst over vrijwilligersverzekeringen;
• Organiseren informatiebijeenkomst over de Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming (AVG): Een vervolg op succesvolle bijeenkomst in 2018 en in  2019 met 
name ingaan op de AVG in de praktijk bij verenigingen en organisaties;

• Organiseren van vier waarderingsbijeenkomsten voor vrijwilligers in de nieuwe 
gemeente Het Hogeland en daarvoor voldoende budget beschikbaar stellen;

• Training(en) aanbieden aan vrijwilligers om daarmee waardering te uiten en vrijwil-
ligers iets te bieden waarin ze geïnteresseerd zijn;

• Organiseren uitwisseling van goede voorbeelden en werkwijzen tussen verenigin-
gen/organisaties op het gebied van informele zorg.

Acties Steunpunten Vrijwilligerswerk, inwoners en fotografen, gemeente in 2019:
• Via fotografie en filmpjes vrijwilligerswerk Het Hogeland in beeld brengen, o.a. 

in beeld brengen van NL Doet-activiteiten en een Meet & Greet met de nieuwe 
gemeenteraad (bus- en fietstocht) en verenigingen/organisaties in Het Hogeland;

• Via gemeentecampagne vrijwilligers en inwonersinitiatieven positief onder de aan-
dacht brengen. Variatie in vrijwilligerswerk laten zien. Dynamiek en betekenis van 
vrijwilligerswerk laten zien;

• Inwoners/vrijwilligers nadrukkelijk(er) betrekken bij beleidsontwikkeling en uit-
voering en dit in beeld brengen via de media.

Acties Steunpunten Vrijwilligerswerk i.s.m. Werkplein Ability, Stichting Werk Op 
Maat, Mensenwerk Hogeland, MJD, aanbieders en gemeente Het Hogeland 2019:
• Ondersteuning participatie- en integratieprojecten voor statushouders;
• Begeleiding kwetsbare vrijwilligers;
• Extra aandacht voor communicatie, bereik groepen, gebruik beeldmateriaal;
• Mentorprojecten;

4.3

Thema- en waarderings-
bijeenkomsten, 
deskundigheidsbevordering 
en uitwisseling goede 
voorbeelden

4.4

Stimuleren zichtbaarheid van 
vrijwilligers en grote variatie in 
vrijwillige inzet

4.5

Bevorderen vrijwilligerswerk 
van en voor specifieke groepen 
via projectmatige aanpak
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• Ondersteuning en toeleiding inwoners die vrijwilligerswerk willen gaan doen met 
het oog op re-integratie naar Test-Trainings- en Activeringscentrum in Uithuizen, 
het Leer- en Ontwikkelcentrum Wehe-den Hoorn, kringloopwinkels, Goud Goed, 
voedselbank, voedseltuinen en kledingbank en andere organisaties;

• Ondersteuning Taalhuizen, mensen die laaggeletterd zijn of minder digitaal vaardig 
zijn. Stimuleren deelname aan activiteiten, cursussen en de Week van de alfabetise-
ring 2019;

• Ondersteuning verenigingen en organisaties om jongeren beter te bereiken, bijv. 
door meer te laten zien wat het jongeren oplevert om vrijwilligerswerk te doen;

• Ondersteuning Informele Zorg;
• Ontwikkeling voorstellen voor de Vrijwilligersacademie;
• Voorbereiding en uitvoering van activiteiten in het kader van bestrijding eenzaam-

heid.

Acties Steunpunten Vrijwilligerswerk i.s.m. verenigingen, organisaties,  
aanbieders en gemeente in 2019: 
• In gesprek met verenigingen en maatschappelijke organisaties over nieuwe werk-

wijzen, initiatieven en vernieuwend vrijwilligersbeleid;
• Stimuleren diversiteit in besturen;
• In samenspraak met verenigingen, sociale teams, dorpencoördinatoren en inwoners 

zoeken naar nieuwe combinaties, nieuwe verbindingen en koppelingen;
• Mogelijke inzet van stagiaires verkennen;
• Ondersteuning bij bemiddeling van statushouders;

4.6

Stimuleren en faciliteren van 
nieuwe werkwijzen en initiatieven

4.7

Randvoorwaarden voor 
vrijwilligerswerk in de nieuwe 
gemeente Het Hogeland

Aanbevelingen van Kerngroep Vrijwilligerswerk (Adviesraad Wmo Jeugd)  
aan de gemeente in 2019:
• Voldoende middelen beschikbaar stellen voor steunpuntencoördinatoren en mede-

werkers. De Kerngroep Vrijwilligerswerk van de Adviesraad Wmo Jeugd is van me-
ning dat de gemeente hierbij een voorbeeldfunctie moet innemen. De Kerngroep 
Vrijwilligerswerk adviseert dat de gemeente voldoende beroepsmatige ondersteu-
ning beschikbaar moet stellen om drempels te slechten. Dat is des te belangrijker 
omdat leden van de Kerngroep Vrijwilligerswerk hebben aangegeven dat er angst is 
bij verenigingen dat de afstand tot de gemeente nog groter wordt door de gemeen-
telijke herindeling. Contactpersonen van de steunpunten vrijwilligerswerk en de 
dorpencoördinatoren zijn laagdrempelig en verkleinen de afstand tot de gemeente 
en vergroten de toegankelijkheid van de gemeente;

• Niet bezuinigen op subsidies aan verenigingen en bij het beschikbaar stellen van 
subsidies aan verenigingen en organisaties die weinig draagkrachtig zijn rekening 
houden met reiskostenvergoedingen en onkostenvergoedingen voor vrijwilligers;

• Zorgdragen voor duidelijke informatie op de website van de gemeente (“Het moet 
heel duidelijk zijn bij wie inwoners terecht kunnen”), zowel via media als via sleu-
telfiguren;

• Zorgdragen voor voldoende faciliteiten om vrijwilligerswerk te kunnen doen: Een 
budget beschikbaar te stellen voor onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedin-
gen, vergoedingen Verklaringen omtrent Gedrag(VOG’s) voor vrijwilligers bij niet 
draagkrachtige organisaties en voor cursussen/trainingen;

• Ervoor zorgen dat er niet te veel regels zijn bij de organisatie van evenementen. Ver-
enigingen goede en voldoende ondersteuning en vaste contactpersonen bieden bij 
evenementen waar wel regels nodig zijn, welke veel inspanning vergen om eraan te 
voldoen;

• Gemeenteambtenaren en sociale teams stimuleren om meer naar buiten te gaan om 
te horen en te zien wat er leeft en op locatie advies en ondersteuning bieden;

• Beleid en uitvoering meer met elkaar verbinden, tevens stimuleren dat de Steun-
punten Vrijwilligerswerk ook goed geïnformeerd worden als er in de gemeente 
activiteiten bij verenigingen worden georganiseerd (“terugkoppeling”);

• Voldoende kennis en middelen beschikbaar stellen voor ondersteuning. Bij meer-
dere verenigingen/organisaties staat het water volgens de Kerngroep Vrijwilli-
gerswerk tot aan de lippen, omdat zij onvoldoende nieuwe bestuursleden kunnen 
vinden of financieel in zwaar weer zitten;

• Voorkomen dat vrijwilligers van het kastje naar de muur worden gestuurd. De ge-
meente kan beter “bij de voordeur investeren dan bij de achterkant blussen”;

• Terugkombijeenkomst organiseren in mei 2019 om te horen wat er gedaan is met 
de input van de Kerngroep Vrijwilligerswerk van de Adviesraad Wmo Jeugd.
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J   F M A M J J A S O N D

Vraag en aanbod vrijwilligersvacatures   

Ondersteuning verenigingen en organisaties bij goed vrijwilligerswerkbeleid en bouwen aan samenwerking

Organisatie informatiebijeenkomst Vrijwilligersverzekering

Deelname aan banenmarkten (6x per jaar) en andere evenementen

Stimuleren zichtbaarheid vrijwilligers

NL Doet en Meet and Greet nieuwe gemeenteraad en vrijwilligerswerk (bus- en fietstocht)

Vrijwilligerswerk specifieke groepen (projectaanpak)

Themabijeenkomst AVG in de praktijk bij verenigingen in Het Hogeland

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers en voorstellen voor de vrijwilligersacademie

Medewerking week alfabetisering 

Medewerking week van de eenzaamheid

Organisatie van vier waarderingsbijeenkomsten voor vrijwilligers in Het Hogeland

Deelname aan Provinciaal en Landelijk overleg vrijwilligerssteunpunten, Movisie en NOV en Noord Groningse Uitdaging

Stuurgroep en werkgroep Taalhuis

Themabijeenkomst uitwisseling goede voorbeelden Hogeland informele zorg

Afstemming met dorpencoördinatoren, inwonerinitiatieven, sociale teams, maatschappelijke organisaties

PR, Nieuwsbrieven, communicatie, sociale media en webredactie

Inspelen op actuele thema’s en evenementen

Terugkomstbijeenkomst met Kerngroep Vrijwilligerswerk

4.8 

Planning 
activiteiten 

2019

 Bij het beschikbaar 
komen van 

voldoende budget, 
zie paragraaf 5.2
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5 FINANCIËN STEUNPUNTEN 
VRIJWILLIGERSWERK 

Begroting Steunpunten Vrijwilligerswerk in 2018:

Gemeente Winsum €  28.800,-

Gemeente De Marne €  25.000,-

Activiteitenbudget Steunpunten
Gemeente Eemsmond: (via subsidie Werk Op Maat

€  16.000,-

voor coördinatie en activiteiten Steunpunt Vrijwilligerswerk) €  15.688,-

Gemeente Bedum €    7.700,-

      €  93.188,-

De colleges van de BMWE-gemeenten hebben in mei 2018 ingestemd met de notitie 
Vrijwilligerswerkbeleid en Steunpunten Vrijwilligerswerk in BMWE/Het Hogeland.

Voor adequate uitvoering van voorliggend Uitvoeringsplan  Vrijwilligerswerkbeleid is 
voor 2019 extra personele capaciteit noodzakelijk. Gezien  het betrekken van status-
houders bij het vrijwilligerswerk een belangrijk speerpunt is, bestaat er de mogelijk-
heid om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie. Deze subsidie kan 
door andere organisaties dan medeoverheden worden aangevraagd. Als voorwaarde 
wordt gesteld dat de gemeente eveneens een extra bijdrage (cofinanciering) doet 
buiten het bestaande beleid (structurele budgetten). Beide steunpunten kunnen dan 
tot maximaal €25.000 subsidie ontvangen van de provincie Groningen.

Doordat er extra ingezet wordt op de uitvoering van het vrijwilligersbeleid, waarbij 
nadrukkelijk de focus ligt op statushouders,  is het aannemelijk dat dit effect heeft op 
de werkzaamheden van de medewerkers van Werkplein Ability m.b.t. de integratie 
van de statushouders. De gemeente is op basis van het Plan Participatie en Integratie 
statushouders 2018-2019 bereid extra middelen uit te trekken. Totaal gaat het hier 
om € 210.000 (3 fte extra) in 2019. De dekking vindt plaats vanuit de rijksmiddelen 
‘geld volgt statushouder’ die gereserveerd staan in een bestemmingsreserve.

5.1

Financiën Steunpunten 
Vrijwilligerswerk 

2018

5.2

Financiën Steunpunten 
Vrijwilligerswerk 

2019

Deze uitgaven kunnen deels worden toegerekend aan de uitvoering van het vrijwilli-
gersbeleid plan. We veronderstellen een inzet van 50% op de extra inzet (totale inzet 
op deze doelgroep is 4fte). De ingeschatte verdeling is 2/3 BMW en 1/3 WoM.
De projectbegrotingen van de steunpunten t.b.v. de subsidieaanvraag zien er dan als 
volgt uit:

Steunpunt BMW Steunpunt E

Huidige beleid (structureel) €  77.500 €  15.688

Inzet boven het huidige beleid 
(cofinanciering gemeente, incidenteel) €  70.100 €  35.100

Intensivering inzet steunpunt voor 
uitvoering vrijwilligersbeleid €  24.900 €  24.900

Totaal projectbudget €  172.500 €  75.688
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Bijlage  1 
Gesprekspartners

Van november 2017 tot en met september 2018

Tina Bollin Beleidsadviseur sociaal domein BMWE
Marja Eikenaar Teamleider Werkplein Ability
Wybke Evers Beleidsadviseur sociaal domein BMWE
Kim van Es Beleidsmedewerker sociaal domein BMWE
Anka Hoven  Projectleider Pijlerpartners Algemene 

Voorzieningen (SW&D)
Wieke de Jong  MT lid sociaal domein BMWE/teamhoofd 

Samenleving Winsum
Anneke Knip Vrijwilligerscoördinator ‘t Gerack
Simonique Kraandijk  Kwartiermaker mfa De Blauwe Schuit/Stichting 

Podium, Winsum
Juliëtte Meijerink Coach Werkplein Ability en actief m.b.t. Taalhuis
Tjakkelien Nipperus Beleidsadviseur sociaal domein BMWE
Esther Pleizier  Coördinator Vrijwilligerssteunpunt Winsum/De 

Marne en Bedum
 Adviseur Noord Groningse Uitdaging
Kiona Stel Dorpencoördinator Eemsmond
Irma Schuurman  Coördinator Vrijwilligerssteunpunt Eemsmond/

Stichting Werk Op Maat
Marianne Waterman Medewerker beleidsuitvoering Eemsmond
Jenny van der Werf  Initiatiefnemer Colourful Bedum/vz. St.Colourful 

Het Hogeland
Jan Wevers  Coördinator Stichting Welzijn Bedum en 

coördinator vrijwilligerswerk (tot jan. 2018)
Patrick Kampherbeek  De Verenigbare Club, burgerinitiatief en sociale 

onderneming 

Wethouders,  portefeuillehouders sociaal domein-o.a. vrijwilligerswerkbeleid

Menne van Dijk Gemeente Bedum
Sandra Herkströter Gemeente Eemsmond
Marc Verschuren Gemeente Winsum
Mariëtte de Visser Gemeente De Marne

Bijlage 2 
Kerngroep Vrijwilligers-
werk Adviesraad WMO Jeugd

Inwoners uit BMWE die in de Kerngroep zitten en actief mee hebben gedacht (juni 
t/m sept. 2018)

Charlotte Lusink Winsum (tevens lid van de Adviesraad Wmo Jeugd)
Wim Verkerk Winsum (tevens lid Adviesraad Wmo Jeugd)
Wahabou Alidou                       Bedum (o.a. St. Colourful Het Hogeland) 
Mieke Daamen Stichting Leergeld 
Arie Klomp Eemsmond (o.a. IJsvereniging Kantens)
Liesbeth Raaijmakers Winsum
Yvonne Suiveer De Marne
Dorien Zark Eemsmond, jongere en stagiaire MBO SD

Ondersteuning:

Esther Pleizier Steunpunt Vrijwilligerswerk, locatie Winsum
Irma Schuurman Steunpunt Vrijwilligerswerk, locatie Uithuizen
Marieke Berghuis Adviseur participatie BMWE
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Bijlage  3 
Bronnen

BMWE Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018
BMWE Wmo-beleid 2015-2018
 Wmo-beleidsregels 2017
BMWE   Visie Sociaal domein en nota 3D BMWE, 2013 

Strategisch Beleidskader Werk en Inkomen 2016-
2018

 Beleidsplan Participatie en Integratie 2018
BMWE  Verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 

2016
BMWE   Mee doen! Minimaregelingen BMWE 2017-2019, 

aug. 2017 
BMWE Sportvisies en leefbaarheidsplannen
BMWE Kadernota werken in integrale teams, jan. 2017
BMWE  Advies Inwonerkracht, jan. 2018
BMWE Bijeenkomsten De Nieuwe Route, 30 nov. 2017
BMWE  Besturingsvisie “Ruimte geven, ruimte krijgen, 

ruimte voelen”, 2017
BMWE  Notitie Vrijwilligerswerkbeleid en Steunpunten 

Vrijwilligerswerk BMWE, april 2018
BMWE  Plan Participatie en Integratie statushouders 2018-

2019, juli 2018
BMWE  Sociale teams, een nadere uitwerking, juli 2018

Gemeente Eemsmond  Sportbeleid 2016 e.v.
 Kadernota Werken in integrale teams
Gemeente Eemsmond  Op de gezondheid, gezondheidsbeleid 2016 t/m 

2019, nov. 2015
Werkplein Ability Notitie Vrijwilligerssteunpunten, 2016
Werk Op Maat   Algemeen Jaarverslag 2016
  Sociaal Cultureel Planbureau   Overall rapportage 

Sociaal Domein 2016. Burgers (de)centraal,
 dec. 2017
Steunpunt Vrijwilligerswerk  Winsum De Marne,  Jaarverslag 2016

Werkplein Ability  Uitvoeringsplan 2018, www.werkplein-ability.nl
 www.stichtingwerkopmaat.nl
 www.vrijwilligerssteunpunt Winsum/De Marne
 www.vrijwilligerssteunpuntbedum.nl
 www.vrijwilligersgroningen.nl
Movisie www.movisie.nl
NOV www.nov.nl 
  (Vereniging Nederlandse Organisaties 

Vrijwilligerswerk)

  Rapportage: Marieke Berghuis, adviseur sociaal 
domein participatie BMWE (a.i.), oktober  2018

Ontwerp en fotografie: 
Buro Klaas Huizenga
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