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VOORWOORD
Het sociale aanbod
in West-Friesland
versterken:
dat doen we samen!
Samenwerken staat centraal
bij Vrijwilligerspunt. Wij helpen
met het realiseren van projecten,
waarbij wij meerdere partners
samenbrengen.
Wat wij merken is dat door de samenwerking, de verschillende partijen in
West-Friesland allemaal hun positie
verbeteren en versterken, omdat ieder
doet waar hij goed in is. Een bijkomstig
voordeel is, dat door het bundelen van
krachten, overlap in het aanbod wordt
voorkomen.

Een voorbeeld van een geslaagde
samenwerking in 2018 is de ‘Honderd
van Hoorn’. Wij hebben verschillende
zorgorganisaties samengebracht om
vrijwilligers te werven voor mensen met
dementie. Deze actie heeft veel vrijwilligers opgeleverd voor de zorgorganisaties
en ook na de campagne van 2018 blijft de
samenwerking voortbestaan.
Wat wij in de nabije toekomst graag
willen realiseren is dat organisaties vrijwilligers kunnen ‘uitwisselen’ met elkaar.
Hierdoor zijn vrijwilligers flexibel inzet-

baar en is het werk wat zij kunnen doen
divers. Vrijwilligers krijgen meer uitdaging en worden meteen ingezet zodra ze
beschikbaar zijn.
Vrijwilligerspunt denkt graag mee met
gemeenten, stichtingen, verenigingen en
bedrijven. Wij hebben de expertise om
partijen te verbinden en zien graag een
toekomst waarin samenwerken een vanzelfsprekendheid is.
Miranda Zwart
Manager Vrijwilligerspunt
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Ik wil iets betekenen
voor een ander

TEAM
VRIJWILLIGERSPUNT

Vrijwilligerspunt werkt met een mix van zowel
betaalde krachten als vrijwilligers. Het team is
goed op elkaar ingespeeld en behaalt zo de
beste resultaten voor onze klanten.

Zet je talent in
als vrijwilliger
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bestuursleden
manager
bevlogen medewerkers
fantastische vrijwilligers

Onze vereniging wil
graag meer vrijwilligers

BEMIDDelingen
Via de online vacaturebank en
persoonlijke gesprekken hebben
wij 861 matches gemaakt
Hulp Dichtbij 120
Vacaturebank 741

Wij geven advies over
hoe je kunt werven

1/3 man
2/3 vrouw
Ik blijf een doener, ook nu ik niet
meer werk. Via de vacaturebank ben ik
bij twee klussen begonnen. Het houdt
me van de straat en ik blijf er lekker
actief bij!
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Regionaal congres met
140 deelnemers

Wij helpen maatschappelijke organisaties zich verder te ontwikkelen en te
ondersteunen bij (nieuwe) initiatieven.
Dit gebeurt middels adviestrajecten op
maat, maar ook door het bieden van
trainingen en workshops.

Advies &
ondersteuning
106 Adviestrajecten
Duur traject varieert van
1 uur tot 6 maanden
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23 		Trainingen binnen Westfriesland
232 Deelnemers
15 Trainingen AVG
242 Deelnemers
Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Vrijwilligerspunt ontwikkelde
een training voor maatschappelijke organisaties die 15 maal werd gegeven
binnen de regio, maar ook in de rest van Noord-Holland.

Wil jij samen met mij
naar de supermarkt?

Hulp dichtbij
Vacatures:
Totaal 163
Gematcht 72
Ingetrokken* 67
Open 24
*niet meer actueel of anders opgelost

Ja, ik help je tot je
het weer zelf kunt

Reacties op
vacatures 120
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TAALHUIS westfriesland
Aantal intakegesprekken
Aantal deelnemers doorverwezen
Waarvan:
Aantal deelnemers NT1
Aantal deelnemers NT2
Trajecten Taalhuis Westfriesland:
Taaltrainer Westfriesland
Samenspraak
Conversatieles
Totaal gerealiseerde trajecten

252
178

Getraind als taalmaatje en taaltrainer:

9
169

Taaltrainer Westfriesland en Samenspraak
102 vrijwilligers gekoppeld

41
61
48
150

Speciale dank aan mijn super docenten, ze hadden
een heel serieuze benadering en maakten een groot
verschil in een manier waarop we de taal leren.
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69 vrijwilligers

5 Conversatielesgroepen
48 Deelnemers
6 Vrijwillige docenten

Ik ken iemand die moeite
heeft met lezen en schrijven

SAMEN
VOORLEZEN
			
Enkhuizen
Stede Broec
Medemblik
Hoorn		
			

Taalhuis begeleidt
en verwijst door

Gezinnen 	voorlezers
16
12
15
20
20
20
34
22
85
74

1 Training interactief voorlezen voor de regio
2 Bijeenkomsten in Hoorn
1 	Bijeenkomst voor vrijwilligers Stede Broec
en Enkhuizen
1 Bijeenkomst voor vrijwilligers in Medemblik
4 	Voorleesochtenden tijdens de
kinderboekenweek

Ik lees nu al een tijdje voor bij een gezin. Elke week leren we nieuwe
woordjes en genieten we, samen met hun moeder, van leuke verhaaltjes.
Boekjes… die halen ze tegenwoordig ook zelf uit de bibliotheek
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MAATSCHAPPELIJK
BETROKKEN
ondernemen
1
60
53
151

Westfriese Beursvloer
maatschappelijke organisaties
bedrijven
matches

105 NLdoet klussen
6 maatschappelijke klussen
		voor 40 personen
365 dagen samenwerking
		 met de Westfriese Uitdaging

59 	matches in samenwerking met de
Westfriese Uitdaging
Wat zijn wij blij met deze beursvloermatch. De cliënten reageerden
super enthousiast. Een uitje in het vooruitzicht is voor hen een hele grote
waardering voor het werk dat ze doen in ons eetcafé
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Onze organisatie
zoekt opbergmeubels
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Ons bedrijf heeft
nog kasten over

MAATSCHAPPELIJKE
STAGE

Kan ik bij jullie
stage lopen?

Tien super enthousiaste
jongelui die samen met hun
leraar ‘s ochtends volop hebben
geholpen met de buiten- en
binnenklussen

9 scholen
1743 leerlingen
17 gastlessen
209 	vacatures met
meerdere stageplekken

Jazeker! Wij kunnen
jouw hulp goed gebruiken

105 NLdoet klussen
		met 795 leerlingen
76 organisaties bezocht
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COACHproject

Wie helpt mij
vrijwilligerswerk doen

39 aanmeldingen
14 succesvol gecoachte deelnemers
		 5 naar betaald werk
		 9 naar vrijwilligerswerk
7	deelnemers teruggetrokken
18 lopende coachtrajecten
10 coachvrijwilligers

Dankzij mijn coach durf ik
nu zelfstandig ook de stap naar
vrijwilligerswerk te zetten
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Ik ben de coach
die jou gaat helpen

Ik breng elke week twee uurtjes
door met een dame met dementie.
We kletsen lekker tijdens een
wandeling of een kopje thee.
Voor ons beiden zijn het
gezellige uurtjes

100 van hoorn
356 dagen
126 nieuwe vrijwilligers
2 trainingen

Vrijwilligerswaardering
2 	Uitgereikte gemeentelijke
		vrijwilligersprijzen
3

Vrijwilligersfeesten

7200 Regiokrachtkaarten
		in 2 gemeenten

Vergroten van kennis over dementie
Samenwerking tussen verschillende
maatschappelijke organisaties
Werven van meer dan 100
nieuwe vrijwilligers

Bijzonder leuk om genomineerd te zijn voor de prijs
‘Organisatie van het jaar’, een hele eer én erkenning voor ons
en alle vrijwilligers van onze stichting

Jaarverslag 2018

13

samenwerkings
partners
Vrijwilligerspunt werkt niet alleen, maar samen. Samen met andere maatschappelijke
organisaties, zorginstellingen, gemeenten, scholen, bedrijven, politiek, experts en nog veel meer.
Wij danken iedereen, voor de mooie samenwerking, nieuwe projecten en inzichten die een
verrijking zijn voor onze regio en het vrijwilligerswerk in het algemeen.

FINANCIERS
Veel projecten van Vrijwilligerspunt worden mede
mogelijk gemaakt door subsidie van gemeenten,
maar ook door fondsen.

college
Martino,us
mavo, havo,

Coöperatiefonds
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Grafisch ontwerp: Villa Vormgeving

vmb
um
atheneum, gymnasi
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Maelsonstraat 20, 1624 NP Hoorn | 0229-216499 | info@vrijwilligerspunt.com | www.vrijwilligerspunt.com

