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1.Inleiding 

 

1.1 De onschatbare waarde van vrijwilligers 
Dankzij de inzet van vrijwilligers wordt een breed scala aan maatschappelijke, culturele en 

sportactiviteiten mogelijk gemaakt en wordt de leefomgeving voor onze inwoners prettiger. 

Vrijwilligers vervullen hun waardevolle bijdrage om verschillende redenen: omdat ze er blij van 

worden, het fijn vinden om anderen te helpen, voor hun persoonlijke groei of vanuit een 

verantwoordelijkheidsgevoel voor hun omgeving. Er zijn veel verschillende motieven waarbij ook de 

levensfase en achtergrond van de vrijwilliger een rol speelt. Circa 41% van alle inwoners in Dordrecht 

van 15 jaar en ouder zet zich vrijwillig in (bron CBS, zie ook hoofdstuk 2 en de bijlagen). Onze Dordtse 

vrijwilligers zijn onmisbaar en van onschatbare waarde voor de stad.  

De gemeente wil vrijwilligers én de organisaties die met vrijwilligers werken (vrijwilligersorganisaties) 

ondersteunen. Hen de randvoorwaarden bieden om zich enthousiast in te zetten en drempels 

wegnemen om actief te worden. De gemeente Dordrecht staat voor een stad waarin iedereen de 

kans krijgt om mee te doen. Waar bewoners naar elkaar zien en elkaar helpen; voor hun mede-

inwoners en voor de stad waarin zij leven.  

 

1.2 Vrijwillige inzet versus vrijwilligerswerk 
De term vrijwillige inzet wordt gebruikt in plaats van vrijwilligerswerk, omdat de laatste jaren 

mensen zich steeds meer op een andere, nieuwe wijze vrijwillig inzetten. De traditionele vrijwilliger 

die zich jarenlang binnen een organisatie inzet, bestaat gelukkig nog wel, maar meer dan voorheen 

willen mensen zich tijdelijk en vooral flexibel op vrijwillige basis inzetten vanuit hun vrije tijd, via hun 

werkgever, via school, etc.   

Vrijwillige inzet is de bijdrage die mensen onverplicht en onbetaald aan anderen en/of de (kwaliteit 

van de) samenleving leveren, in georganiseerd of ongeorganiseerd verband. 

 

1.3 Nieuw beleid vrijwillige inzet 
Sinds november 2014 worden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ondersteund door het 

Vrijwilligershuis Drechtsteden; een samenwerking tussen MEE en SSKW. Begin 2018 is besloten om 

de subsidie aan het Vrijwilligershuis te beëindigen per 1 juli 2019. 

Wij willen, in samenspraak met de stad, het beleid en de uitvoering van vrijwillige inzet in Dordrecht 

opnieuw inrichten. In januari 2019 is een gespreksnotitie opgesteld waarin de uitgangspunten van 

deze beleidsnotitie zijn verwoord. Op 31 januari jl. is deze gespreksnotitie besproken met ongeveer 

60 vrijwilligers, raadsleden en beleidsmedewerkers. Tijdens deze bijeenkomst zijn de uitgangspunten 

van het beleid getoetst en verder ingevuld. Daarbij stonden de behoeftes van de vrijwilligers en de 

vrijwilligersorganisaties centraal. De bijeenkomst werd positief beoordeeld door de deelnemers en er 

is veel waardevolle input opgehaald. Dankzij deelnemers van verschillende sectoren en 

achtergronden was het mogelijk om een brede en inhoudelijke discussie te voeren, representatief 

voor Dordrecht. 

De uitgangspunten van het nieuwe beleid tezamen met de uitkomsten van bovenstaande 

bijeenkomst en het gesprek met de raad vormen de basis van een gezamenlijke visie over de 

ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De gezamenlijke visie is verwoord in deze 

beleidsnotitie.  
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Op basis van het nieuwe beleid en de wensen van ondersteuning zal een uitvoeringsagenda worden 

opgesteld en zullen daarna keuzes gemaakt worden over de inzet van de beschikbare middelen. Dit 

kan betekenen dat de gemeente Dordrecht nieuwe subsidierelaties aangaat met één of meer 

organisaties voor de uitvoering van de ondersteuningsactiviteiten. 

 

2. Ontwikkelingen die het beleid beïnvloeden 
De maatschappij is volop in beweging. Onder andere de recente ontwikkelingen in het sociale 
domein hebben invloed op de vrijwillige inzet. Er is meer sprake van een gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen inwoners en gemeente voor voorzieningen en ondersteuning. Er wordt 
een groter beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners. Vrijwillige inzet is 
hierbij van groot belang. Het gevolg van de veranderingen in het sociale domein is dat er niet alleen 
een groter beroep op vrijwilligers wordt gedaan, maar dat ook de aard van hun activiteiten 
verandert. 
 

2.1 De veranderende vrijwilliger 
Uit de resultaten van een recent gehouden CBS-onderzoek1 blijkt dat de meeste vrijwilligers het 
vrijwilligerswerk regelmatig verrichten en dat dit bij de meeste vrijwilligers wekelijks is. 
Vrijwilligerswerk is vaker incidenteel voor wijk of buurt en voor scholen. Jongeren van 15 tot 19 jaar 
verrichten vaker incidenteel vrijwilligerswerk dan ouderen. Mannen en vrouwen en hoger en lager 
opgeleiden verschillen niet in de frequentie. 
 
Een aantal inzichten en trends uit het rapport die ook zichtbaar zijn in Dordrecht: 

- Vrijwilligers zijn de laatste tijd sneller te betrekken op basis van korte inzet, voor projecten of 
activiteiten gekoppeld aan een thema dat hen boeit op momenten dat zij er tijd voor 
hebben. Dit geldt vooral voor jongeren en hoger opgeleiden. Het aangaan van een langdurige 
relatie met één organisatie is minder in trek maar komt zeker ook voor. 

- Er is steeds minder belangstelling voor bestuursfuncties, vooral (sport-)verenigingen hebben 
hier last van, omdat tegelijkertijd de eisen die op dit vlak gesteld worden, zwaarder worden. 

- De meeste vrijwilligers in Dordrecht zijn actief bij een kerk of levensbeschouwelijke 
organisatie (29%), sportvereniging (24%) of een zorg- en welzijnsorganisatie (19%). 

- Vrijwilligerswerk is ook van betekenis voor zelfontwikkeling en –ontplooiing van de 
vrijwilliger. De educatieve waarde (en bereidheid tot scholing) van vrijwilligerswerk mag niet 
onderschat worden. 
 

2.2 De inzet van meer kwetsbare groepen vrijwilligers 
De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in onze samenleving. Ook onze 
kwetsbare inwoners kunnen een waardevolle bijdrage leveren. Door vrijwillige inzet kunnen zij 
participeren in de samenleving en daarmee de eigen kracht en welbevinden versterken. Voor 
bepaalde groepen is vrijwillige inzet ook een mogelijkheid om het dagritme te versterken, ervaring 
op te doen en van daaruit (naar vermogen) door te groeien naar betaalde arbeid. In de kadernota 
Vrijwillige inzet 2015-2019 van de gemeente Utrecht is dit weergegeven met een verhelderende 
afbeelding (zie volgende pagina).  
 
De groep “de stevig maatschappelijk verankerden” die zich nu vooral vrijwillig inzet, wordt steeds 
meer uitgebreid met maatschappelijk meer kwetsbare groepen.  

                                                             

1 In juli 2018 heeft het CBS het rapport “Vrijwilligerswerk: Activiteiten, duur en motieven” gepubliceerd ("Vrijwilligerswerk: activiteiten, 
duur en motieven" CBS 2018). 
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Zowel de “perspectiefverbeteraars” als de “participanten” vragen andersoortige en meer intensieve 
begeleiding en/of ondersteuning dan de vrijwilligers uit de bovenste kwadranten.  
 

 
Bron: Kadernota Vrijwillige inzet 2015-2019 Gemeente Utrecht 
 

Samen met de Sociale Dienst Drechtsteden willen we de participatie van meer kwetsbare groepen 
vrijwilligers verder verkennen en de mogelijkheden onderzoeken voor Dordrecht. Zo zijn in de 
afgelopen jaren (positieve) ervaringen opgedaan met zogenaamde participatieplekken. Via deze 
plekken kunnen inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt actief zijn ('mee doen') bij 
(maatschappelijke) organisaties. Op termijn streven we naar een zo integraal mogelijke inzet van 
middelen vanuit participatie-, mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, waarbij ontschotten van middelen 
belangrijk is. 
 

2.3 Samenwerking tussen formele en informele inzet 
Een organisatie kan een beroep doen op vrijwilligers of (vrijwel) geheel afhankelijk zijn van vrijwillige 
inzet. Naast een formele organisatie ontstaat er dan ook een informele organisatie van vrijwilligers. 
Net als voor vrijwilligers geldt dat ook voor vrijwilligersorganisaties de diversiteit zeer groot is: sport, 
kerken en de zorg zijn de maatschappelijke verbanden, waarin het grootste beroep op vrijwilligers 
wordt gedaan. Maar ook in het onderwijs en in de cultuursector is het beroep op vrijwilligers groot. 
 
De scheidslijn tussen een “formele” en een “informele” organisatie is geen scherpe lijn. 
Zorginstellingen in de stad melden dat naast iedere twee professionele medewerkers binnen een 
zorginstelling er ook één vrijwilliger actief is. Deze organisaties hebben hun eigen vrijwilligersbeleid 
ontwikkeld met vrijwilligerscoördinatoren, -contracten en –vergoedingen. 
In de vrijwillige zorg, bijvoorbeeld in de thuisbegeleiding, wordt een toenemende druk ervaren door 
zwaardere zorgvragen. Daarbij worden soms ook meer professionele competenties van vrijwilligers 
gevraagd. Instellingen investeren daarom in de toerusting van hun vrijwilligers. Zij zoeken hierbij 
meer samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties, andere zorgverleners en wijkteams. 
 
Het steeds minder scherp worden van de scheidslijn tussen formele en informele ondersteuning kan 
een spanningsveld geven: tot waar is het verantwoord dat professionals taken overlaten aan 
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vrijwilligers en op welk moment is er sprake van verdringing? Om een goede ondersteuning te 
bieden en dit spanningsveld zoveel mogelijk te vermijden, is verbinding tussen de formele en 
informele inzet nog belangrijker dan voorheen. Dit geldt met name voor de sector zorg en welzijn, 
maar speelt ook in andere sectoren, zoals onderwijs, cultuur en sport. Dit is in belangrijke mate een 
eigen verantwoordelijkheid van de organisatie. Bij een ondersteuningspunt in de stad kan expertise 
worden opgebouwd hoe hier mee om te gaan. 
 
Tot slot hier nog enkele inzichten over de steeds vager wordende scheidslijn: 

- Er zijn vele vormen van niet-georganiseerde vrijwillige hulp. Het gaat dan om steun en 
hulpverlening in de eigen omgeving, zoals burenhulp of hulp via een platform zoals 
WeHelpen.nl/Dordrecht. 

- Een heel andere (nieuwe) categorie vrijwilligersorganisaties zijn de burgerinitiatieven. 
Individuen en groepen bewoners hebben een idee en nemen initiatief om dat tot uitvoering 
te brengen. Deze mensen zijn vanuit de inhoud gedreven, zetten zich daar vrijwillig voor in 
en zoeken wegen om hun ideeën te verwezenlijken. 

- Er zijn vrijwilligersorganisaties die deel uit maken of aangesloten zijn bij koepelorganisaties2. 
Sportverenigingen, kerken en zorginstellingen kunnen vaak een beroep doen op de 
koepelorganisatie voor kennis en ondersteuning. Dit heeft invloed op de mate waarin zij 
behoefte hebben aan lokale ondersteuning. Deze organisaties zijn betrokken bij de stad, 
maar nemen ook deel aan netwerken en staan open voor kennisdeling.  
 

2.4 Herkenbare en passende ondersteuning  
Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat vrijwilligers behoefte hebben aan goede informatie, 
advies, begeleiding en ondersteuning die goed zichtbaar en laagdrempelig wordt aangeboden. Uit de 
praktijk blijkt echter, dat bijna de helft van de vrijwilligers niet bekend is met de mogelijkheid van 
vrijwilligersondersteuning, in welke vorm dan ook. Hier ligt een grote uitdaging voor de komende 
periode. Niet alleen moet worden gewerkt aan de bekendheid, maar er moet ook maatwerk worden 
geleverd, waarbij vormen van ondersteuning passend zijn bij de diverse behoeften. Een 
complicerende factor is, dat vrijwilligers steeds meer verschillen door eerdergenoemde 
ontwikkelingen. Dit geldt overigens ook voor organisaties die met vrijwilligers werken. Vanuit de 
sectoren cultuur, onderwijs, welzijn en zorg ontvangen we signalen dat meer sectorspecifiek aanbod 
als noodzakelijk wordt ervaren. Differentiatie naar sector én soorten activiteiten is dus van belang. 
  

                                                             

2 Een koepelorganisatie is een vereniging of stichting, waarin een aantal belangenorganisaties vertegenwoordigd zijn, bijvoorbeeld de 
KNVB voor voetbal of de ANBO en de PCOB voor ouderen. Een koepelorganisatie bundelt de belangen van haar leden. 
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3. Behoeftes en wensen uit de stad 
Afgelopen periode is er veel met de stad gesproken en daaruit blijkt dat, meer dan nieuwe 
initiatieven aanjagen, het vooral de opgave is om bestaande initiatieven effectief te verbinden en te 
laten samenwerken. Verder is een goede, toegankelijke en samenhangende informatievoorziening 
nodig. 
 
In juni 2018 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met enkele vrijwilligers en vertegenwoordigers 
van vrijwilligersorganisaties waarin gevraagd is naar de behoeftes en wensen voor nieuw beleid voor 
vrijwillige inzet. Een korte samenvatting: 

 Ondersteuning moet worden geboden aan de vrijwilliger én de vrijwilligersorganisatie, 
waarin aandacht voor de grote diversiteit een vereiste is. 

 Het (ondersteunen van het) ontwikkelen en in stand houden van netwerken tussen 
vrijwilligersorganisaties (en eventuele koepelorganisaties) is één van de kerntaken. Dat 
netwerk moet gericht zijn op verbinding en samenwerking, uitwisseling, kennisdeling, 
scholing en vorming, etc. 

 Werving: vacaturebank & bemiddeling is een essentiële functie, een digitaal platform is 
daarbij een belangrijk instrument. 

 Er dient bestuursondersteuning te worden geboden aan vrijwilligersorganisaties die zelf 
onvoldoende bestuurskracht hebben of die ondersteuning nodig hebben om nieuwe 
ontwikkelingen te managen. 

 Vrijwillige inzet moet inclusief zijn, de (nieuwe) ondersteuningsorganisatie moet dat 
stimuleren en ondersteunen. 

 Deskundigheidsbevordering behoeft verbreding en verdieping. Scholing moet gegeven 
kunnen worden op alle relevante aspecten. 

 
De recente bijeenkomst van 31 januari jl. en de behandeling in de raadscommissie van 12 februari jl. 
heeft weer een verdieping opgeleverd van bovenstaande. Een korte samenvatting op hoofdlijnen: 

 Op hoofdlijnen konden de aanwezigen zich vinden in de vier uitgangspunten van het nieuwe 
beleid (zie hoofdstuk 4). 

 Laat de vier uitgangspunten nauw op elkaar aansluiten en vul de ambities zodanig in dat ze 
naadloos aansluiten bij de Dordtse behoeftes. 

 Er is behoefte aan een expertisecentrum als het gaat om informatievoorziening, 
deskundigheidsbevordering, verbinden, waarderen en ondersteunen. Kanttekening werd 
gemaakt dat dit expertisecentrum aansprekend en “hip” moet zijn, inhoudelijk sterk en goed 
aansluitend op de vraag. 

 Leg, gezien de overeenkomstige ondersteuningsbehoeftes, een relatie met het 
mantelzorgbeleid. 

 Het aantal vrijwilligers ligt in Dordrecht onder het landelijk gemiddelde in Nederland. Dit 
betekent dat hier kansen liggen om meer mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten 
voor onder andere buurt, sport, school en stad. Stimuleer daarbij dat vrijwilligers nieuwe 
vrijwilligers benaderen. Zij zijn de belangrijkste ambassadeurs voor vrijwilligerswerk. 

 Ook kan het aantal actieve matches veel hoger zijn dan nu het geval is. Actieve matching mag 
ook meer gebeuren op basis van talenten en interessegebieden, zodat het kan bijdragen aan 
de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilliger. Laat het uitzendbureaumodel inspiratie 
hiervoor zijn. 

 Houd rekening met de verschillende typen vrijwilligers en vrijwillige inzet (onder andere de 
toenemende trend is kortdurende projecten). 

 Er is nog veel winst te behalen in het onderling verbinden van vrijwilligers, organisaties waar 
vrijwilligers actief zijn en beleid (zoals mantelzorg).  
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 Richt vrijwilligers(-ondersteunings)punten in, dichtbij bij de inwoners in de wijk, en sluit aan 
bij wat er al is. Als voorbeeld werd genoemd hoe de gemeente Tilburg haar beleid vrijwillige 
inzet al jaren heeft ingericht. Naast een centraal ondersteuningspunt heeft Tilburg 
vrijwilligerspunten in de wijken. Zo’n vrijwilligerspunt wordt bemenst door één professional 
die samenwerkt met diverse vrijwilligers. Het principe van het vrijwilligerspunt is 
kleinschaligheid, want elkaar kennen werkt sneller en effectiever (het oude dorpsgevoel). Op 
deze vrijwilligerspunten worden inwoners gestimuleerd om zich vrijwillig in te zetten, vindt 
lokale matching plaats en wordt er verwezen naar het centrale ondersteuningspunt wanneer 
nodig. Ook vindt hier een deel van de waardering plaats; regelmatig worden op een 
vrijwilligerspunt borrels/feestjes en andere vormen van waardering georganiseerd wat het 
“ons kent ons” gevoel weer versterkt. 
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4. De vier uitgangspunten van vrijwillige inzet 
 
Het nieuwe beleid Vrijwillige Inzet is gebaseerd op de indeling van de vier basisfuncties (bron 
Movisie) van vrijwillige inzet. Wat wij hebben opgehaald in onze gesprekken met de stad is verwerkt 
in de uitwerking van deze uitgangspunten naar de Dordtse situatie. 
 
Vrijwillige inzet is ván inwoners vóór inwoners. De behoefte aan ondersteuning van vrijwilligers is 
daarom leidend in het aanbod dat door de gemeente mogelijk wordt gemaakt, waarbij aandacht is 
voor diversiteit. De rol van de gemeente hierin is dat zij vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
ondersteunt, faciliteert, verbindt en stimuleert, zodat alle Dordtenaren met plezier kunnen bijdragen 
aan een prettige, zorgzame en leefbare omgeving.  
De activiteiten op het gebied van de ondersteuning van vrijwillige inzet zijn op hoofdlijnen in te delen 

in vier categorieën: stimuleren, matchen, ondersteunen en waarderen: de vier uitgangspunten van 

vrijwillige inzet. 

4.1 Stimuleren 
Ambitie 
We willen in Dordrecht dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Daarom vinden we het belangrijk 
dat er een herkenbaar en zichtbaar ondersteuningspunt op stadsniveau is, gecombineerd met 
verschillende lokale ondersteuningspunten in de wijken. Van daaruit willen we inwoners die nog geen 
of weinig vrijwillige inzet tonen “verleiden” om een bijdrage te leveren. Belangrijk is dat we de 
randvoorwaarden bieden zodat mensen zich enthousiast kunnen inzetten en door drempels weg te 
nemen om actief te worden.  

De kaderzetting hierbij is: 

 De uitgangspunten stimuleren en matchen sluiten in hun aanpak naadloos op elkaar aan. 

 Een open, proactieve communicatie is vereist. 

 Uit de aanpak spreekt oog voor diversiteit en inclusie in de samenleving. 

 Maak het delen van mooie verhalen van vrijwilligers (testimonials) en het actief vragen om 

mee te doen onderdeel van de uitvoering om inwoners te stimuleren tot vrijwillige inzet. 

 Aandacht voor een doelgroepgerichte communicatie, waarbij er zo min mogelijk drempels 

zijn om mee te doen voor onder andere jongeren3, mensen met een (functie-)beperking en 

(nieuwe) kwetsbare groepen in de stad zoals de participanten en perspectiefzoekers (zie 

afbeelding bij 2.2),  etc. Het ontwikkelen van een passend ondersteuningsaanbod hoort hier 

uiteraard bij. 

 Zorg voor een brede kennis (sectoroverstijgend) van vrijwillige inzet en betrek alle sectoren 

bij de aanpak. 

 Stimuleer verbinding en kennisdeling tussen alle partijen en belanghebbenden in de stad. 

 Stimuleer vrijwillige inzet ook door bedrijven en organisaties enthousiast te maken om het 

hun werknemers mogelijk te maken een vrijwillige bijdrage aan de samenleving te leveren, 

bijvoorbeeld tijdens werktijd. 

                                                             

3 Zowel vanuit onderwijs- en jeugdbeleid als vanuit vrijwillige inzet zijn de jongeren een belangrijke doelgroep voor vrijwilligerswerk. Op 
dit moment vinden er gesprekken plaats over de mogelijkheden van de introductie van een maatschappelijke diensttijd. In de toekomst 
kan hier een samenwerking ontstaan. 

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/2015020-handreiking-vrijwillige-inzet-is-de-basis.pdf
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/2015020-handreiking-vrijwillige-inzet-is-de-basis.pdf
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4.2 Matchen 
Ambitie 
Om optimale matches te krijgen, moeten vraag en aanbod zo goed mogelijk met elkaar verbonden 
worden, op kwalitatief en kwantitatief gebied. Iedereen die iets passends zoekt om zich vrijwillig voor 
in te zetten en partijen die mensen zoeken die zich vrijwillig voor hun organisatie willen inzetten, 
moeten gebruik kunnen maken van een goed werkende ondersteuningsinfrastructuur zowel fysiek als 
digitaal en zowel op centraal als decentraal niveau. 

De kaderzetting hierbij is: 

 De uitgangspunten stimuleren en matchen sluiten in hun aanpak naadloos op elkaar aan. 

 Organiseer en/of ontwikkel diverse vormen van bemiddeling, digitaal en fysiek, centraal en 

decentraal. Digitaal via platforms met gebruikmaking van WeHelpen.nl, fysiek bijvoorbeeld 

op basis van een uitzendbureaumodel (centraal), een beursvloer en scholen. Decentraal in de 

wijken via vrijwilligerspunten en -ontmoetingsplekken4, waarbij aangesloten wordt bij wat er 

al is, zoals bijvoorbeeld Buurtwerk. 

 Zet actieve matching meer in én meer op basis van talenten en interessegebieden, zodat het 

ook bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilliger. 

 Uit de aanpak spreekt oog voor diversiteit en inclusie in de samenleving. 

 Geef invulling aan de regierol van lokale samenwerking door verbindingen te leggen tussen  

diverse organisaties waar vrijwilligers actief zijn zoals de bibliotheek, DOOR, Crabbehoeve, 

verenigingen, vrijwilligersorganisaties, bedrijven, instellingen, etc. 

 Ontwikkel en organiseer ook verbindingen met (nieuwe) partijen, zoals bijvoorbeeld het 

Sociaal Wijkteam (een vrijwilligerscoördinator), sociaal makelaars, etc. 

 

4.3 Ondersteunen 
Ambitie 
Wij willen dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de stad zich ondersteund voelen bij hun 

vrijwillige inzet. Zij kunnen bij onze uitvoeringspartner(-s) terecht voor informatie, advies en 

deskundigheidsbevordering als zij oplopen tegen mogelijke belemmeringen,  zoals het missen van 

specifieke kennis van vrijwilligersfuncties, regelgeving, (dreigende) overbelasting, het afstemmen 

tussen en verbinden van vrijwilligers en beroepskrachten, etc. 

  

                                                             

4 Bij de Raadsinformatiebrief inzake motie “In de buurt sta je niet alleen” is een bijlage opgenomen waar de ontmoetingsplekken van 
Dordrecht in kaart gebracht zijn (2-10-2018). 
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De kaderzetting hierbij is: 

 Richt een expertisecentrum Vrijwillige Inzet in voor informatievoorziening, 
deskundigheidsbevordering, verbinden, waarderen en ondersteunen, waarbij synergie wordt 
behaald met mantelzorgondersteuning5 . Kanttekening hierbij is dat dit expertisecentrum 
aansprekend en “hip” moet worden, inhoudelijk sterk en goed aansluitend op de vraag. 
 

 Deskundigheidsbevordering is belangrijk voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en 
degenen die vrijwillige ondersteuning ervaren. De uitdaging is om een verbreed en verdiept 
(vraag gestuurd) aanbod te ontwikkelen voor en door vrijwilligers. Maar ook om reeds 
aanwezige deskundigheidsbevordering van diverse partijen in de stad (bijvoorbeeld 
georganiseerd via koepelorganisaties) bekend te maken en te verbinden. 

 

 Zorg voor continuïteit in aantrekkelijkheid door het bieden van meerwaarde zoals scholing, 
het kunnen behalen van EVC’s (ervaringscertificaten) of andere vormen van persoonlijke 
groei. 

 

 Maak waar nodig verschil in ondersteuning tussen de verschillende sectoren zoals sport, 

cultuur, onderwijs en zorg & welzijn. 

 Voorkom overbelasting van vrijwilligers door vrijwillige inzet in Dordrecht te vergroten en 

vrijwilligers bekend te maken met het ondersteuningsaanbod. 

 Speel voortdurend in op kansen en bedreigingen die gepaard gaan met de steeds grotere 

flexibele inzet. 

 Uit de aanpak spreekt oog voor diversiteit en inclusie in de samenleving. 

 Ondersteun vrijwilligersorganisaties om hun vrijwilligersbeleid te verbeteren, bijvoorbeeld 

door meer focus te leggen op aansprekende inhoud en thema’s, helder afgebakende 

projecten etc. 

 Geef vrijwilligers en organisaties informatie over veiligheid. Veiligheid speelt een steeds 

grotere rol in onze samenleving. Geef vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om de 

veiligheid op verschillende vlakken te verbeteren met informatie over VOG’s, (internet-) 

fraude, diefstal, etc. Geef ook meer bekendheid aan de Vrijwilligersverzekering die de 

gemeenten van Drechtsteden al jarenlang voor vrijwilligers, mantelzorgers en stagiaires 

afsluit (Folder Vrijwilligersverzekering Drechtsteden). 

 Geef aandacht aan de relatie tussen beroepskrachten en vrijwilligers. 

 

4.4 Waarderen 
Ambitie 
We willen Dordtse vrijwilligers waarderen voor hun onmisbare inzet, aansluitend  bij hun behoeftes. 
Vrijwillige inzet is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Wij willen graag dat onze 
inwoners zich vrijwillig blijven inzetten en dat vrijwillige activiteiten gecontinueerd worden wanneer 
vrijwilligers kiezen voor een andere vrijetijdsbesteding. 
 
De kaderzetting hierbij is: 

                                                             

5 Raadsvoorstel mantelzorg 11-12-2018 

https://vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2018/05/brochure-vrijwilligersverzekering-DEF-2018.pdf
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 Geef vrijwilligers expliciet waardering voor hun vrijwillige inzet en maak een verdiepingsslag 
op de invulling van het huidige waarderingsbeleid. Denk hierbij aan (nieuwe) activiteiten 
rondom de Dag van de Vrijwilliger (7 december), een (nieuwe) invulling van de 
Vrijwilligersprijs, decentraal georganiseerde waardering (in de wijken), de introductie van de 
Dordtpas6 vanaf 2020, enz. En blijf hierbij aansluiten bij de behoeftes van de vrijwilligers. 
 

 Uit de aanpak spreekt oog voor diversiteit en inclusie in de samenleving. 
 

 Zorg voor continuering in de ondersteuning en ook hier geldt blijven aansluiten bij de 
behoeften van de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 

 

 In organisaties waar vrijwilligers actief zijn, worden vrijwilligers ook gewaardeerd. Verbind en 
deel deze kennis met elkaar. 

 

 Aandacht voor het positieve imago van vrijwillige inzet. 

 Aandacht voor het voortdurend verbeteren van de randvoorwaarden van vrijwillige inzet. 

5. Financiën 
 Het huidige budget van € 342.464,- per jaar is ook de komende jaren beschikbaar.  

Hiervan is € 19.000,=  gereserveerd voor het onderdeel Waarderen, bijdrage aan de Dordtpas.  

 Voor de verschillende activiteiten beoordelen we de meest geschikte partij via een uitvraag 
en daaropvolgende gesprekken. We streven ernaar dat dat we met meerdere partijen gaan 
samenwerken, waarbij we aandacht hebben voor samenhang en samenwerking in de 
dienstverlening.  

 De subsidie voor de uitvoering van het nieuwe beleid zal van medio 2019 tot en met 2022 
worden verstrekt, waarin halverwege (najaar 2020) een tussentijdse evaluatie zal 
plaatsvinden. 

 Een (klein) deel van het budget reserveren we om positieve initiateven vanuit de 
samenleving, die passen bij bovenstaande uitgangspunten, (incidenteel) te kunnen 
ondersteunen. 

 
  

                                                             

6 Raadsvoorstel Dordtpas 27-11-2018 
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Bijlagen Cijfers Vrijwillige inzet in Dordrecht van CBS en Monitor Sociaal 

Uit: Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven 

CBS juni 2018 

 
 
 
Toelichting OCD op cijfers Monitor Sociaal (zie volgende bladzijde): 
 
Vrijwillige inzet  

 Ruim een derde van de inwoners in de Drechtsteden (36%) heeft in de afgelopen 12 maanden 
vrijwilligerswerk gedaan. Dit aandeel is stabiel.  

 De meeste vrijwilligers zijn actief bij een godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie 
(29%), een sportvereniging (24%) of een zorg-/welzijnsorganisatie (19%).  

 Een groot aantal vrijwilligers behoort tot de groep 'flexvrijwilligers' (67%): zij zetten zich in op 
momenten dat zij beschikbaar zijn of wanneer de organisatie hier behoefte aan heeft.  

 Ruim één op de tien inwoners (13%) is in de afgelopen 12 maanden vrijwillig actief geweest in de 
buurt. Ook dit aandeel is stabiel.  

 De meesten deden dit door buurtbewoners te helpen die dat nodig hadden en/of de buurt 
schoon te houden, op te ruimen of het groen bij te houden.  

 Eén op de tien inwoners (10%) verwacht in de toekomst (meer) vrijwilligerswerk te gaan doen en 
4% verwacht (meer) actief te zijn in de buurt. Tijd wordt genoemd als grootste belemmering om 
zich (meer) vrijwillig in te zetten.  
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Monitor Sociaal 2017, EIGEN KRACHT, SOCIAAL NETWERK EN PARTICIPATIE (OCD) 

 


