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VOORWOORD
VRIJWILLIGERSWERK
MAAKT GELUKKIG
Wat wij allang wisten, is nu uit
onderzoek gebleken: Vrijwilligerswerk maakt gelukkig!
Uit recent onderzoek van het CBS is gebleken dat bijna de helft van de Nederlanders
zich gemiddeld 4,5 uur per week inzet en
dat vrijwilligers aangeven vaker gelukkig
te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen: 91 tegen 85 procent. Ook zijn
vrijwilligers meer tevreden met hun eigen
leven, sociale contacten en psychische
gezondheid, en scoren ze hoger op de
persoonlijke welzijnsindex.
Voor ons aanleiding om het vrijwilligerswerk nog meer onder de aandacht te brengen. Dit doen we door projecten te starten
om zo doelgroepen te enthousiasmeren
die nu nog ondervertegenwoordigd zijn

binnen het vrijwilligerswerk. De aanpak
van het project Nieuwe Nederlanders
heeft zich al bewezen. En met een project
speciaal gericht op jongeren willen we ook
deze doelgroep bewegen tot het doen van
vrijwilligerswerk. Met de boodschap dat
anderen helpen ook nog eens meer geluk
brengt, moet dat toch zeker lukken.
Daarnaast promoten wij het vrijwilligerswerk daar waar het maar kan. We maken
blogs en vlogs over vrijwilligerswerk, zijn
te vinden op Facebook, LinkedIn en Instagram maar ook in de krant en op websites.
Folders en flyers worden her en der verspreid, we staan op markten en braderieën

en we hebben sinds 2019 vacaturerekken
verspreid over de regio. Kortom, we doen
er alles aan om vrijwilligerswerk zichtbaar
te maken en te laten zien hoe divers en
leuk vrijwilligerswerk kan zijn.
Vanaf 2020 komt daar nog bij dat wij een
nieuwe website krijgen, die het vinden van
passend vrijwilligerswerk nog makkelijker
maakt. Dus wat ons betreft wordt 2020 een
jaar met heel veel gelukkige mensen die
zich inzetten als vrijwilliger.

Miranda Zwart
Manager Vrijwilligerspunt
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Kom Binnen Bij Bedrijven Dag op 11 oktober.
Vrijwilligerspunt organiseerde een goed bezochte vrijwilligersmarkt.

TEAM
VRIJWILLIGERSPUNT

Vrijwilligerspunt werkt met een mooie mix van
betaalde krachten en vrijwilligers. Het team is
goed op elkaar ingespeeld en gaat iedere dag
weer de uitdaging aan om de beste resultaten
voor onze klanten te halen.

3 bestuursleden
1 bevlogen manager
25 enthousiaste medewerkers
22 fantastische vrijwilligers
169
Op verschillende locaties in de regio hangt een vacaturewand
met actuele vacatures in de buurt van de locatie.
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op kantoor
vrijwilligers actief
buitendienst

TOTAAL AANTAL
BEMIDDELINGEN
Vrijwilligerspunt bemiddelt tussen verschillende
partijen. Organisaties, vrijwilligers, scholen, gezinnen,
taalhuisdeelnemers, particulieren en bedrijven.
Dat deden we ook in 2020 vol overtuiging!

Maar liefst 3385 bemiddelingen!

Taalhuis

Bemiddelingen
via vacaturebank

Maatschappelijk betrokken
ondernemen
SamenVoorLezen
Maatschappelijke
stage

Vrijwilligerspunt ontwikkelde het ‘Ik wil doen’ en ‘Ik wil leren’ formulier.
Deze mooie brievenbus staat wisselend op locaties in de regio.
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BEMIDDELINGEN

Klussen en techniek
Overig
Kunst en cultuur

Vrijwilligers vonden hun vacatures via onze online vacaturebank,
sociale media of in de huis-aan-huis bladen, maar ook via persoonlijke
gesprekken met onze bemiddelingsmedewerkers.

Natuur en milieu
Onderwijs en educatie

We maakten maar liefst 763 matches
Reacties vacaturebank / hulp dichtbij
vacaturebank 593
hulp dichtbij 170

Politiek en goede doelen

Sociaal en cultureel werk
Zorg en Welzijn
Sport en recreatie

TOTAAL VACATURES
Overig
Stede Broec
Opmeer

Medemblik

Hoorn

Koggenland
Enkhuizen
Drechterland
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Vacatures per sector
Klussen en techniek
Kunst en cultuur
Natuur en milieu
Onderwijs en educatie
Politiek en goede doelen
Sociaal en cultureel werk
Sport en recreatie
Zorg en Welzijn
overig

597
3
76
22
49
28
51
44
274
50

Onze adviseurs helpen maatschappelijke
organisaties zich verder te ontwikkelen.
Op divers gebied; vrijwilligersbeleid,
fondswerving, vinden en binden van
vrijwilligers, ondersteuning bij nieuwe
initiatieven. We doen dit door het begeleiden
van adviestrajecten, het geven van trainingen en
workshops en door informatie online te delen.

ADVIES &
ONDERSTEUNING
75 Adviestrajecten
De duur van de trajecten varieert
van 1 uur tot bijna 1 jaar

TRAININGEN EN WORKSHOPS
162 deelnemers aan 22 trainingen uit het regulier aanbod
124 deelnemers aan 8 ‘in company’
workshops ‘GOED omgaan met Dementie’
25 deelnemers aan ‘in company’ workshop ‘Vacaturetekst schrijven’
28 deelnemers aan 2 ‘in company’ workshops ‘Grenzen stellen’
8 deelnemers aan de workshop ‘Nieuwe Nederlanders’
6 deelnemers aan de training ‘Grensoverschrijdend gedrag’

In 2019 ontving Vrijwilligerspunt het certificaat ‘Dementievriendelijke’
organisatie uit handen van Samen Dementie Vriendelijk

Twee adviseurs werden door het
NOV opgeleid tot Adviseur Vrijwillige
Inzet Goed Geregeld
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HULP DICHTBIJ
Vacatures 224
Gematcht 86
Ingetrokken* 56
Anders opgelost 63
Open 19
* verouderd/niet actueel meer

170 reacties op
vacatures

Een middag in de week koffiedrinken
en een spelletje doen, is voor mij zo’n
kleine moeite. Ik doe meneer doe ik er
een enorm plezier mee en ik vind het zelf
ook heel gezellig. Ik breng voor hem
de buitenwereld weer binnen.
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SAMEN
VOORLEZEN
Enkhuizen
Stede Broec
Drechterland
Medemblik
Hoorn

2
2
2
2
1
4

Gezinnen
16
16
5
25
31

Kinderen
21
23
8
36
41

Vrijwilligers
8
13
3
21
24

Trainingen interactief voorlezen voor de regio
Bijeenkomsten voor vrijwilligers in Enkhuizen
en Stede Broec
Bijeenkomsten voor vrijwilligers in Hoorn
Bijeenkomsten voor vrijwilligers in Medemblik
bijeenkomst voor vrijwilligers in Drechterland
maal voorlezen in Schouwburg Het Park

Bij 93 gezinnen kwam 20 weken een voorlezer langs om de taal en
het lezen te stimuleren en de woordenschat van kinderen te vergroten.
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TAALHUIS WESTFRIESLAND
TAALHUIS TRAJECTBEGELEIDING:

GETRAIND ALS TAALMAATJE EN TAALTRAINER:

Aantal intakegesprekken
deelnemers ingepland
Aantal intakegesprekken
deelnemers afgenomen

56 vrijwilligers
266
DEZE VRIJWILLIGERS ZIJN GETRAIND VOOR:

207

Vrijwilligerspunt: 49 vrijwilligers
Voor andere organisaties: 7 vrijwilligers

WAARVAN:

Deelnemers NT1
Deelnemers NT2

7
200

GEKOZEN TRAJECTEN:

Doorverwezen naar externe trajecten:

176

Een deelnemer kan verschillende
trajecten tegelijkertijd doorlopen.

Taaltrainer Westfriesland
Samenspraak
Conversatieles

47
31
80
TOTAAL DOORVERWEZEN INTERNE TRAJECTEN 158
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Voor de projecten Taaltrainer Westfriesland
en Samenspraak zijn in totaal
100 vrijwilligers ingezet.
CONVERSATIELESSEN

6 groepen
80 deelnemers
8 vrijwillige docenten

MAATSCHAPPELIJK
BETROKKEN
ONDERNEMEN
Een drukke Othellozaal tijdens de 10e editie van de
Westfriese Beursvloer in Schouwburg Het Park

1
76
67
256

Westfriese Beursvloer
maatschappelijke organisaties
bedrijven
JUBILE
matches
UM 1
0e
EDITIE!
KEER

365 dagen samenwerking
met de Westfriese Uitdaging
Resultaat 69 matches

108 NLdoet & klussen
2 maatschappelijke klussen
voor 11 personen
Nederlands leren met spreken en eenvoudige schrijfoefeningen
tijdens de conversatielessen.
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MAATSCHAPPELIJKE
STAGE
9
2417
17
212
13
64
2
155
1395

scholen
leerlingen
gastlessen
vacatures met
meerdere stageplekken
gastlessen

Vrijwilligerspunt promoot vrijwilligerswerk en ede afdeling Taalhuis Westfriesland
op de jaarlijkse cultuurmarkt in Hoorn.

organisatiebezoeken
klusdagen voor 2 scholen
klussen
leerlingen

De klusdag was erg leuk
en de begeleiders maakten er
echt een gezellige dag van voor ons.
Nieuwe vrijwilligers worden opgeleid tot taalmaatje of taaltrainer
door onze eigen docent.
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COACHPROJECT
6
1
13
8

maanden looptijd
gemeente
deelnemers
succesvolle bemiddelingen naar
structureel vrijwilligerswerk

NIEUWE NEDERLANDERS

Leerlingen van het Copernicus volgen een workshop over Dementie
voorafgaand aan hun maatschappelijke stage.

49 koppelingen naar vrijwilligerswerk,
taalstages of (sport)vereniging
14 nog op zoek naar
passende koppeling
7 (tijdelijk) gestopt
10 vonden na
aanmelding
betaald werk

We zijn blij dat hij in ons vrijwilligersteam zit. Het is mooi om te zien dat de
Nederlandse taal erg vooruit is gegaan
in zo een korte tijd. Dat maakt hem ook
socialer, omdat hij zich beter verstaanbaar
kan maken.

Tijdens een intake gesprek wordt gekeken welk vrijwilligerswerk het
best aansluit op de wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger.
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VRIJWILLIGERSWAARDERING
2

gemeentelijke Vrijwilligersprijzen
in Hoorn en Medemblik

1

vrijwilligersfeest in Enkhuizen

7200

Winnaars van de Vrijwilligersprijzen Medemblik

Regiokrachtkaarten
in 2 gemeenten

Winnaars van de Hoornse Vrijwilligersprijzen
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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 en 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

