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Voorwoord
Terugblik 2020
2020 was natuurlijk het jaar van de Corona crisis maar ook van ons 25-jarige zilveren
jubileum!
We zijn dankbaar dat we nog net vóór Corona veel aandacht aan ons jubileum en daarmee
aan vrijwillige inzet in de stad hebben kunnen geven. Zo organiseerden we samen met de
gemeente Wageningen de nieuwjaarsborrel op het Stadhuis die geheel in het teken stond
van vrijwilligerswerk in de stad. De bblthk zat in januari vol met mensen die bij de lancering
van de nieuwe vacaturebank wilden zijn en in februari bij de opening van de interactieve
jubileum tentoonstelling ‘Hart van Wageningen’. Het was jammer dat ons geplande
symposium met de titel ‘Aantrekkelijk blijven in veranderende tijden’ voor besturen en
coördinatoren van vrijwilligersorganisaties niet door kon gaan. Deze zal hopelijk in het
nieuwe jaar alsnog kunnen doorgaan. De roep om meer flexibiliteit bij vrijwillige inzet lijkt
steeds luider te klinken. Maar liefst 59% van de maatschappelijke organisaties herkent dit in
de dagelijkse praktijk. 26% ziet dit een beetje terug en 15% ziet dit niet of nauwelijks
terug. Het blijkt lastig om het georganiseerde vrijwilligerswerk hierop aan te passen. Het
symposium hoopt hier concreet aan bij te dragen.
Wat fantastisch was om te zien is dat Nederland massaal voor elkaar klaar stond. De
Coronahulpinitiatieven verspreidden zich bijna sneller dan het virus, de media stroomde over
van alle hartverwarmende acties, nog nooit was de bereidheid om elkaar te helpen zó
zichtbaar.
Hier in Wageningen speelden we snel in op de crisis in door het opzetten van de Corona
hulplijn samen met andere Welsaam partners. Wat een rijkdom dat we per hulpvraag konden
kiezen aan de hand van postcodes! zo werd vaak hulp heel dicht bij huis verzorgd en soms
ook werden er wat duurzamere verbindingen zo tot stand gebracht.
Uit de pool van 533 inwoner/vrijwilligers zijn er 104 actief aan de slag gegaan met een
hulpvraag van inwoners. De overige vragen zijn opgepakt door vrijwilligers van diverse
Wageningse vrijwilligersorganisaties. Na september waren de corona gerelateerde vragen
op één hand te tellen. Een rede hiervoor kan zijn dat men toch het liefst bekende en
vertrouwde hulp wenst juist door besmettingsgevaar.
De Coronacrisis houdt ons ook een spiegel voor, waarin we zien dat ons ‘business as
ususal’ systeem vastloopt. Onze collectieve gezondheidszorg, de verpleeg en
verzorghuizen, de gevangenissen waar we ouderen, mensen met een beperking en
gedetineerden bij elkaar zetten. En de impact die het virus heeft in een verdere ongelijkheid
in de samenleving waarbij de armer nog weer armer worden en een steeds kleiner
percentage steeds rijker.
Naast de bijzonder jubileumactiviteiten en de Corona hulplijn gingen heel veel reguliere
activiteiten ook door. U leest hierover in dit jaarverslag.
Iedereen heeft talent om iets goeds te doen voor een ander, ook als je zelf de hulpvrager
bent. Want helpen en vrijwilligerswerk geeft een goed gevoel, structuur, draagt bij aan je
sociale netwerk en geeft zin aan het leven.
Wij bedanken iedereen die zich in 2020 heeft ingezet als vrijwilliger in Wageningen!

Bestuur en Team
Vrijwilligers Centrum Wageningen

Inleiding
Het Jaarverslag is verdeeld in de 3 VCW hoofdpijlers: 1. vraag en aanbod van
vrijwilligerswerk 2. Expertisecentrum 3. Informele hulp en ondersteuning. Deze onderdelen
bestaan uit verschillende activiteiten waarmee we de doelstellingen van de verschillende
categorieën behalen. Speciaal voor dit jaar voegen we hierbij de jubileum special: 25-jaar
vakmanschap vrijwillige inzet.

Jubileum special
Nieuwjaarsborrel Gemeente Wageningen
Samen met de Gemeente Wageningen organiseerden we de
nieuwjaarsborrel voor alle Wageningse inwoners. Deze stond dit
jaar in het teken van vrijwilligerswerk in de stad. Het was een mooi feest met heel veel
verschillende soorten inwoners die zo op een feestelijke manier iets over de impact van
vrijwilligerswerk en verschillende vrijwilligersorganisaties hoorden. De burgemeester hield een
speech over hoe vrijwilligers het verschil maken. Hij bood aan om tot 1 november als vrijwilliger
1 dagdeel per week zich in te zetten bij vrijwilligersorganisaties die zich hier voor aanmelden.
Een van de cadeaus voor VCW was een optreden van de cabaretgroep ‘De
gemeentereiniging’. De stadsdichteres had speciaal voor ons jubileum een gedicht
geschreven. Wij kregen dit gedicht prachtig ingelijst als cadeau van de Gemeente
Wageningen.
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Reünie VCW vrijwilligers
Dezelfde week als de nieuwjaarsreceptie organiseerden we een reünie voor alle VCW
vrijwilligers van de afgelopen 25 jaar. Ook de allereerste coördinator, Ruth Eisen kon er bij

zijn. In totaal kwamen er 80 van de 208 uitgenodigde vrijwilligers. Een van de allereerste
vrijwilligers bezochten we thuis omdat zij niet meer naar buiten kon. Het was een zeer
feestelijke avond met optredens, een band, eten en vele hernieuwde verbindingen!
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Lancering nieuwe vacaturebank
In de tweede week van januari organiseerden we een feest voor alle Wageningse vrijwilligers
en tevens lanceerden we de nieuwe vacaturebank. Lara de Brito, wethouder zorg en welzijn
gaf aan dat ze iedere dag weer blij was met VCW in de stad.

Bestuurslid Inno Kock was een van de sprekers die iets vertelden over de VCW organisatie.
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Interactieve tentoonstelling ‘Hart van Wageningen’
We wilden in ons
jubileum jaar iets
organiseren waardoor
Wageningse inwoners
iets meer beeld
kregen bij de
diversiteit van het
vrijwilligerswerk in de
stad. Hierbij wilden
we ook in beeld
brengen wat er zou
gebeuren als deze
mensen niet meer
actief zouden zijn. We
wilden dit in beeld
brengen op een
interactieve, mooie,
positieve en liefst ook
humorvolle manier.
Een ode aan de
vrijwilliger. We
vroegen aan
kunstenaarscollectief
De Waterlanders of zij
de reizende
tentoonstelling ‘Hart
van Wageningen’
vorm wilden geven.
Uiteindelijk zijn er 11
vrijwilligersorganisaties in beeld gebracht. Ze waren uitgezocht om een zo divers mogelijk
beeld te geven van vrijwilligerswerk in de stad. Vrijwillige fotografen van Cameraclub
Wageningen en andere freelance fotografen werden gevraagd om gezamenlijk met de
organisatie te bedenken hoe men in beeld kon brengen als er geen vrijwilligers meer
waren. De organisaties zijn ook geïnterviewd over dit thema. Gelukkig kon de
burgemeester nog, vlak voor de corona uitbraak de tentoonstelling officieel openen. Het
was de bedoeling dat de tentoonstelling zou reizen vanuit de bblthk naar het Startpunt,
naar de Junushoff, naar het Forum, naar Thuis, naar Zorgverzekeraar Menzis, naar
Solidez Ons Huis en naar het stadshuis en eventueel verder. Helaas hebben we het
bouwwerk maar een keer verhuisd naar het Startpunt waarna het opgeslagen is bij de
Broedplaats in de Nude. We hopen natuurlijk volgend jaar hier vervolg aan te geven.
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Symposium ‘Aantrekkelijk blijven in veranderende tijden’
Als vrijwilligersorganisatie moet je tegenwoordig van goeden
huize komen om in deze tijden voldoende vrijwilligers te
werven en te behouden. Doorgaans willen mensen niet meer
lang gebonden zijn. Ze zetten zich liever in voor een tijdelijk
project of buurtinitiatief dan voor structureel vrijwilligerswerk.
Het symposium voor vrijwilligersorganisaties was bedoeld om
hen handvatten te bieden om bovengenoemde uitdagingen
aan te kunnen. Het symposium, bedoeld voor bestuursleden,
coördinatoren van vrijwilligersorganisaties, raadsleden en
gemeenteleden was gepland voor half april op het stadshuis.
Het was georganiseerd samen met 10 verschillende
vrijwilligersorganisaties, de wethouder, de directeur van de
bblthk en Cees Bos. Deze laatste is een expert die 40 jaar
lang heeft gewerkt voor de vrijwilligerscentrale Arnhem, het
landelijke vrijwilligersorgaan en een PhD heeft geschreven over ‘volunteering infrastructure’
wat vrijwilligerswerk zowel historisch als geografisch in perspectief zet. De organisaties
zouden persoonlijk worden uitgenodigd met de blik waarin we van alles hadden gestopt. Het
blik zouden we gezamenlijk openen op de dag van het symposium. We stonden in de
startblokken toen corona uitbrak, we hopen dit symposium volgend jaar alsnog te kunnen
houden.

Specials Wageningse Vrijwilligers School
Dit jaar organiseerden we drie jubileum scholingsspecials die gedeeltelijk wel door zijn gegaan.
Onder andere het theatercollege ‘Opgelost!’ van Jaap Vriend van de Amsterdamse
vrijwilligersacademie. ‘Spreken in het openbaar’ door wethouder Lara de Brito en ‘Je bent zoals
je bokst’ werden afgelast.

Klant tevredenheidsonderzoek 2020:
Twee keer hebben we het klanttevredenheidsonderzoek gestuurd naar 380 adressen
waarvan er in totaal 72 gereageerd hebben. De helft geeft VCW een 10, en een 9 (45%), de
rest een 8.
een paar citaten die het cijfer toelichten:
“Pluim voor jullie meedenken wat betreft ons initiatief De Groene Brug.”
“Samenwerking verloopt fijn en jullie denken goed mee, zijn goed in overzicht houden op alle
vrijwilligersprojecten, goede doorverwijzing.” (Mantelzorg)
“betrouwbaar, positief, enthousiast, bereikbaar, continuïteit, :-)” (E. Rookmaaker)
“Dienstverlening is prima. We hopen wel erg op meer vrijwilligers” (Casteelse Poort)
“Jullie zijn een fijne partner voor het vinden van vrijwilligers en het zichtbaar maken van
vrijwilligerswerk opties in Wageningen” (Shout)
95% kent het VCW met name door persoonlijk contact (54%), internet en via via maar ook
via de (etalage van) de bblthk (12,7%). We zijn het best beschikbaar via email (63,4%),
telefoon (22,5%) en persoonlijk (12,7%). Van de VCW diensten maakt men gebruik van de
vacaturebank (70,4%), scholing en training (52%), informatie en advies (33,8%), sparring
partner (26%), Banenmarkt (32%), Pr en werving (15,5%), vertrouwenscontactpersoon
(9,9%) en themabijeenkomsten (23,9%).
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Hoeveel vrijwilligers men jaarlijks via VCW krijgt vulden 56 van de 72 organisaties in dit
varieerde van 1 tot 11 vrijwilligers. Sommige organisaties zijn tevreden maar zouden ook
graag meer vrijwilligers wensen (Connect, Odensehuis, Wageningen45, Casteelse Poort,
Utrechts Landschap, Rijnoevervaarten, Hospice, Vluchtelingenwerk, pluktuin de Bosrand,
Humanitas Tandem). Hierbij werd 3 keer de opmerking gemaakt dat het meestal vrijwilligers
zijn die begeleiding nodig hebben, het niet aankunnen of niet komen opdagen en/of snel
weer weg zijn (Odensehuis, Thuis, Wereldwinkel).
Voor wat betreft de scholing is men ook tevreden een aantal organisaties wenst dat de
scholing meer op maat is en of in een andere vorm (Schaatsclub, EHBO, Shout,
Changemakers, Emmaus, kinderboerderij, La Prime).
We zijn dankbaar dat deze organisaties de moeite namen om mee te doen aan het
onderzoek en zullen alle feedback opvolgen en verbeteren waar we kunnen.
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1. Vraag en aanbod in vrijwilligerswerk
De kerntaak ‘vrijwilligerswerk’ bestaat uit diverse onderdelen en projecten. Het VCW heeft
een vacaturebank om te bemiddelen tussen vraag en aanbod van organisaties en potentiele
vrijwilligers.

Bemiddeling Vrijwilligerswerk
2020 was een bijzonder jaar ook voor vrijwilligerswerk. Toen Nederland half maart in
lockdown ging, meldde zich in twee weken tijd 533 vrijwilligers die Wageningers wilden
helpen in Corona-tijd. Zo'n 80 vrijwilligers hielpen mee om flyers over Coronahulp
Wageningen huis aan huis in heel Wageningen door de brievenbus te doen. 104 vrijwilligers
van hen hielpen inwoners bij een vraag die een link had met Corona. Enkele voorbeelden:

Doelstelling 1:

Professionele ondersteuning bieden aan vrijwilligers

Resultaat:

378 vrijwilligers hebben vacatures opgevraagd

Doelstelling 2:

Professionele ondersteuning bieden aan
vrijwilligersorganisaties

Resultaat:

Gemiddeld 200 vacatures in de vacaturebank van 163
organisaties
Themabijeenkomsten over werven van vrijwilligers

Doelstelling 3:

Extra ondersteuning bieden aan kwetsbare vrijwilligers

Resultaat:

83 trajecten op maat voor vrijwilligers met een vraag
naar ondersteuning voor passend vrijwilligerswerk

•

•
•
•

Een zoon woonachtig in Eindhoven, belde omdat hij niet meer naar zijn ruim 90-jarige
vader in Wageningen kon. Hij bezocht zijn vader wekelijks en deed dan gelijk de
boodschappen. Een vrijwilliger die bij zijn vader in de straat woonde, deed dit voor
hen tijdens de eerste lockdown.
En vrijwilliger kookte wekenlang voor een echtpaar, die dat zelf niet meer kunnen.
Een team van vrijwilligers liet voor een echtpaar wekenlang de hond uit.
Een student dronk wekelijks koffie met een meneer die terminaal was, zodat zijn
vrouw even naar buiten kon.

De Coronahulp lijn heeft VCW binnen een week georganiseerd. Het nummer van VCW werd
gebruikt. De beroepskrachten van Welsaam bemenste samen de telefoon. De tijden werden
verruimd dagelijks van 9 tot 17 uur bereikbaar. Na enkele weken zijn de weekenddiensten
geschrapt. Er werd nauwelijks gebeld voor hulpvragen. De lijn heeft van 16 maart t/m 1
september gedraaid. Vanaf 1 september hebben onze baliemedewerkers de diensten weer
overgenomen.
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Innovatie stedelijke vacaturebank

Op 16 januari 2020 lanceerde VCW haar nieuwe vacaturebank op feestelijke wijze. We
koppelden de lancering aan ons 25-jarig jubileum waar alle vrijwilligersorganisaties en
partners waren uitgenodigd.
Voor de website en het systeem werkt VCW samen met 16 vrijwilligerscentrales in
Gelderland. In het najaar heeft dit samenwerkingsverband besloten om over te gaan naar
een andere partij voor de database. VCW stond opnieuw voor de keus om mee te gaan of
om te kiezen voor een andere oplossing.
In 2020 omvatte de vacaturebank gemiddeld 200 vacatures. Dit is lager dan gebruikelijk. In
2020 konden verschillende vrijwilligersactiviteiten niet in dezelfde vorm doorgaan. Veel
vrijwilligersorganisaties hadden minder openstaande vacatures dan normaal.
378 mensen registreerden zich als vrijwilliger (buiten de Corona-vrijwilligers om). Dit is door
de lockdowns en de voorzichtigheid van veel mensen, een kwart minder dan een ander jaar.

Begeleiding vrijwilligers

Het Vrijwilligers Centrum Wageningen bood 83 mensen ondersteuning bij het vinden van
passend vrijwilligerswerk. De trajecten zijn op maat, wat betekent dat de deelnemer doet wat
hij/zij zelf kan. Waar nodig krijgen de deelnemers ondersteuning van het VCW.
Het aantal mensen dat begeleiding nodig had, was minder dan de jaren ervoor door corona.
We hielpen 25 mensen met een ‘beperking’, 39 mensen van AZC, 18 migranten met diverse
achtergronden.
Asielzoekers
Ondanks Corona kwamen nog 39 asielzoekers bij ons langs. De verblijfsduur is inmiddels
opgelopen tot meer dan 12 maanden. Amin, vrijwillig intercultureel bemiddelaar, maakt het
mogelijk hen te helpen. Hoewel het door Corona lastig was, omdat het werk bij een
organisatie stop werd gezet nadat de vrijwilliger net daar was begonnen.
Het plaatsen van bewoners blijft een uitdaging. Zij spreken niet tot nauwelijks Nederlands.
Het is onzeker hoe lang zij zich kunnen inzetten. Dit vraagt creativiteit van ons en de
organisaties. In 2021 gaat VCW meedoen met een landelijk project voor participatie en taal
van de bewoners aan de Keijenbergseweg.
Chiljon Teer:

“In de zomer van 2020 had ik afgesproken met een medewerker van VCW. Mijn
voornaamste doel van het gesprek was erachter komen wat voor soort vrijwilligerswerk bij
mij past. Dankzij goede vragen van die persoon en écht naar mijn verhaal te luisteren is dat
gelukt! Het gesprek heb ik als zeer prettig en nuttig ervaren. Het werk wat ik sindsdien doe
vind ik nog steeds prachtig. Óók geeft het mij enorm veel voldoening. Geregeld heb ik
contact met iemand van het VCW, om van alles en nog wat te kunnen bespreken rondom het
werk. Deze mogelijkheid is een EXTRA groot pluspunt van VCW!”
Camila bij Stadsboerderij:

Camila kwam vanuit Chili naar Wageningen. Astrid hielp haar om vrijwilligerswerk te vinden.
Zodat zij haar Nederlands kon oefenen en mensen leerde kennen. Zij startte de zomer als
vrijwilliger bij het Groene Wiel en de Stadsboerderij. Nog steeds gaat zij naar beide plekken
met veel plezier.
Jan Bakker van de Stadsboerderij Wageningen: "Het gaat uitstekend met Camila. Ze ziet de
dingen goed wat er moet gebeuren. Afgelopen zaterdagmorgen heeft ze inderdaad alleen als
vrijwilliger gewerkt. Ik had haar vooraf wel geïnformeerd en ik ben in de loop van de morgen
nog even wezen kijken. Maar alles draaide perfect. Ik zie dat Camila ook plezier in haar werk
heeft."
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Werving

Regelmatig wordt er in de media gewezen op het feit dat de animo voor vrijwilligerswerk
vermindert. Dat mensen echter meer dan bereid zijn iets voor een ander te doen om het
moment dat het ook echt nodig is, hebben we dit jaar aan den lijve ervaren. Binnen 3 dagen
sinds het begin van de crisis waren er al snel honderden inwoners die zich aangemeld
hadden om te helpen. Na de eerste golf hebben we met andere partners van Welsaam de
vrijwilligers persoonlijk bedankt met een kaartje. Hierbij was de insteek ook om te kijken of
men nog voor een tweede golf op de lijst wilde blijven staan en/of dat ze ook ander
vrijwilligerswerk wilden doen.

Banenmarkt

Organisaties vragen ons vaak wanneer de volgende banenmarkt is. VCW had de
banenmarkt voor het najaar in de planning staan. Door de Corona-maatregelen was het niet
mogelijk om de banenmarkt op een veilige manier te organiseren. We hopen dat de
banenmarkt 2021 mogelijk is.
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Middelbare scholieren PantAgora

Er werden verschillende activiteiten georganiseerd om een
groep van 30 leerlingen te enthousiasmeren voor iets goeds
doen voor je stad. We verzorgden aansluiting bij een
buurtinitiatief en regelden een excursie in Wageningen met
een vrijwilliger van ’t Gilde.

Flexmailinglijst

Vrijwilligers die zich af en toe willen inzetten, ontvangen
gemiddeld één keer per drie weken een bericht over een
tijdelijke vrijwilligers ’klus’. Dit jaar verstuurden we 16
oproepen voor tijdelijke vrijwilligersklussen naar 631
vrijwilligers van de flexlijst. Minder dan gebruikelijk, omdat veel festivals, markten en
collectes niet doorgingen. De oproepen plaatsen we ook op onze eigen Facebook-pagina
maar ook op die van Student Plaza.

Studenten

De algemene introductiedagen voor nieuwe studenten waren dit jaar toch live op de campus
georganiseerd ondanks corona. Normaal vindt de AID in een middag plaats, dit jaar was het

verspreid over 4 dagen. Ook was er een digitale AID waar alle organisaties konden worden
bezocht door de nieuwe studenten. Vorig jaar schreven 147 nieuwe studenten zich in voor
onze flexlijst. Dit jaar waren er 37 die zich inschreven, daarentegen hebben we een veel
meer studenten (in totaal 324) gesproken en ook langer over je inzetten voor de stad naast
je studie op allerlei levensgebieden. Ook hebben we het studeren in de bblthk gepromoot
alsmede het Startpunt op de Rooseveltweg.

Feeling good while doing good

Vorig jaar hielden we deze actie in de stad. Bij het ophangen van andere posters dit jaar
waren we verbaasd dat deze poster nog steeds op vele plekken hing, bijvoorbeeld in de
portieken van de flats in de Nude. In de bblthk hangen ze ook nog steeds waar veel mensen
komen vanuit allerlei landen om de Nederlandse taal te leren.
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Club Coaching

VCW werkt samen met Club Coaching. Club Coaching geeft Nederlandse les. Leerlingen
krijgen de mogelijkheid om gratis les te krijgen in ruil voor inzet voor de stad. Elke twee
maanden starten er zeven nieuwe groepen. VCW geeft een introductie over vrijwilligerswerk
in Wageningen, en bemiddelt leerlingen naar vrijwilligerswerk.

Markten

De enige markt dit jaar was de AID op de campus alle andere markten gingen niet door. We
hadden een ‘Wageningen is mooier met jou’ kaartjes actie op de Impactmarkt van Thuis
voorbereid, maar deze werd helaas op het laatste moment gecanceld.

NLdoet

De organisatie van NLDoet lastte alle
geplande activiteiten af. Op de valreep vond
er nog een prachtige activiteit buiten plaats
bij het Odensehuis waar ook de wethouder
Milieu aan meehielp. Zij maakten een nieuw
pad waardoor de bloementuin makkelijker te
bereiken is voor de participanten.

Goed Gesprek onder de Linden

Elke 2e woensdag van de maand wordt er
een goed gesprek in Café Onder de Linden georganiseerd met drie gasten uit Wageningen,
muziek en een gesproken column. Het 25jarig jubileum vormde ook een goede
aanleiding om als VCW hieraan mee te
doen. We doken de diepte in over het reilen
en zeilen van vrijwillige inzet in de stad.

Social Media

Vrijwilligerswerk in de stad wordt het hele
jaar door gepromoot ook via onze sociale
media. FB 211 berichten, bereik 22.446, 822
likes voor wat het waard is, instagram en
Linkedin werden ook maar minder ingezet.

Twee bijzondere acties

Voor gehandicaptensportvereniging WAAG werd er succesvol
actie gehouden voor het vinden van een nieuwe voorzitter.
Voor Stichting de Helpende Hand was dit ook een jubileum
jaar. Wij maakten een kort filmpje waarbij 5 Wageningse
inwoners vertelden wat de Helpende Hand voor hen betekent.
Een Iraanse vrijwilliger ontwierp voor ons jubileum maar ook
voor dat van hen een speciaal logo.

Pagina 11 van 25

Inspirerende artikelenreeks in Stad Wageningen vrijwilligers

Ook dit jaar gingen we door met inspirerende artikelenreeks waarin vrijwilligers aan het
woord komen. Onze vrijwillige pr-medewerker interviewde hen over wat zij doen en waarom,
wat zij er zo leuk aan vinden. Zo inspireren we andere Wageningse inwoners om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Een professionele fotograaf maakte foto’s om het interview
kracht bij te zetten. In 2020 publiceerde de Stad Wageningen 10 portretten. We interviewden
nog meer vrijwilligers maar we wachten nog op een moment dat hun werk weer actief

gefotografeerd kan gaan worden. Ook postte wij de interviews op facebook. De succesvolle
reeks loopt door in 2021.
Citaat:
“Door de hulp bij de exposure van de Boerengroep krantenartikel hebben we eindelijk meer
contact kunnen maken met stedelingen van Wageningen wat normaal als een
studentenorganisatie best wel een hoge drempel is.” Pablo van Neste – coördinator van de
Boerengroep
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2. Expertisecentrum
Advies & ondersteuning
Consulentgesprekken
Meer dan 50 organisaties vroegen advies op gebied van vrijwillige inzet. Dit advies varieerde
van verzekeringen voor vrijwilligers, uitkering en vrijwilligerswerk,
vluchtelingen/UWV/vrijwilligerswerk, werven van vrijwilligers, scholing voor vrijwilligers maar
ook vrijwilligersbeleid, waardering, begeleiden en afscheid nemen van vrijwilligers.
Het Vrijwilligers Centrum geeft daarnaast ook regelmatig advies aan organisaties en denkt
actief mee over bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld hulp aan buurtbedrijf NuDe Toekomst met
het beleid rondom sociale veiligheid en de aanvraag van gratis VOG’s.
2 medewerkers haalden het certificaat van het landelijke kwaliteitskeurmerk Goed Geregeld.
Zo zijn zij nog beter in staat om vrijwilligersorganisaties te helpen met het opstellen van een
realistisch en compleet vrijwilligersbeleid.
Doordat er veel activiteiten niet konden plaatsvinden, hadden we dit jaar ook meer tijd om
zaken op te pakken die al langer aandacht behoefden. Zo hebben we bijvoorbeeld ons eigen
vrijwilligersbeleid ook onder de loep genomen en geupdate.
Nieuwsflits
We verstuurden 8 nieuwsflitsen, een nieuwsbrief met slechts één onderwerp. De
onderwerpen variëren veelal wet- en regelgeving, maar ook landelijke acties als NL doet.

Wageningen Inclusief

De werkgroep Wageningen Inclusief is een praktische werkgroep die zich richt op signalen
uit de stad welke de inclusiviteit/toegankelijkheid beperken en proberen hier verandering in te
brengen. Zo hebben we in samenwerking met ruimtelijke ordening van de gemeente en de
wethouder ervoor kunnen zorgen dat de goot in de Hoogstraat zo gelegd werd dat deze
geen hinder meer vormde voor rolstoelgangers en scootmobiels. Een volgend project betrof
een samenwerking met het Pantarijn,
Transition towns Ecodorp Wageningen en
Solidez Ons Huis. Een groep Duitse en
Nederlandse scholieren gingen in de
Hoogstraat onderzoeken hoe het gesteld
stond met de toegankelijkheid van wc’s voor
minder mobiele mensen. Verder ging men
in dialoog over wat inclusief eigenlijk
betekent. Ecodorp presenteerde de lokale
munteenheid, de Eurijn en wat ook daar de
relatie is met inclusiviteit. Tevens heeft de
werkgroep in nauwe samenwerking met de
voormalig Adviesraad samenleving
Wageningen en de cliëntenraad
meegewerkt aan een motie in de
gemeenteraad voor het bespreekbaar
maken van een lokale inclusie agenda. Er is
ook een spontaan lijntje gelegd met het
initiatief van Black Lives Matter. Als laatste
project werkt VCW actief mee aan Wageningen Dementie Vriendelijk maken.
In verband met corona is de werkgroep alleen begin 2020 bij elkaar geweest.
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De soorten ervaringsdeskundigen binnen het sociale domein / Welsaam netwerk staan op
een lijst en kunnen gevraagd worden mee te denken met allerhande zaken binnen
Wageningen, bijvoorbeeld voor het toetsen van beleid, project/bouwplannen enz.
Gevolgen inclusiviteit en Corona:
Voor mensen uit kwetsbare groepen kunnen deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
catastrofale gevolgen hebben. Zij hebben vaak tijdelijke banen en werken veelal in sectoren
die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis. Daar hebben we in Wageningen nog geen
zicht op maar kan dus leiden tot minder meedoen en meer armoede.
Dit was een van de punten die we naar voren probeerde te brengen bij de motie: inclusiviteit
gaat niet alleen om het sociale domein maar om de gehele leefwereld, wonen, werken,
winkelen, uitgaan, openbaar vervoer enz. We pleitten dan ook voor een nulmeting in
Wageningen in alle sectoren. Hoe inclusief zijn deze?

Vertrouwenscontactpersonen
In 2020 zijn er 2 stevige meldingen
geweest vanuit 2 Wageningse
verenigingen. De
vertrouwenscontactpersonen stonden
naast de melder maar ook naast het
bestuur. Naast dat de meldingen zijn
aangepakt merken we ook dat het
bewustwording teweegbrengt. Vaak denkt
men dat dit bij de eigen club niet kan
gebeuren en dan is het een enorme schok
als dit zich wel voordoet. Een van de
meldingen blijven we volgen. Een ander
neveneffect is dat een van de melders nu
een opleiding gaat doen als

vertrouwenscontactpersoon bij de WUR.
Er is door de vertrouwenscontactpersonen feedback gegeven over het Meldpunt
Discriminatie en Centrum Seksueel Geweld Nijmegen en ook het oude Vertrouwenspunt
Sport. Het contact komt moeilijk tot stand, het duurt weken voordat er hulp geboden kan
worden terwijl in sommige situaties hulp direct nodig zou zijn.
In 2020 zijn er 3 nieuwe overeenkomsten (SSR, de Harmonie, St. Present) gesloten en 2
gesprekken geweest met geïnteresseerde organisaties (arboretum Oostereng en Volleybal
vereniging Invicta).
De inspiratieavond voor aangesloten organisaties en anderen is afgelast wegens Corona.
Er is contact geweest met discriminatie meldingen van Black lives matter, maar dit heeft nog
geen vorm gekregen, we gaan hier in het nieuwe jaar mee verder.
In juni heeft een van de vertrouwenscontactpersonen een cursus gevolgd van het
NOC/NSF. Een van de vetrouwenscontactpersonen was ook aanwezig op de avond van het
Sportakkoord en ondertekende daar de overeenkomst.
Er is actie ondernomen richting de landelijke politiek voor betere bescherming in de
amateur/vrijwillige cultuursector.
In januari heeft de gemeente een herinneringsbrief gestuurd over grensoverschrijdend
gedrag naar alle verenigingen en stichtingen.
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Netwerken
Het Vrijwilligers Centrum Wageningen maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband
van Welsaam. Deze heeft opdracht gekregen om de 40 resultaten binnen het sociale domein
te realiseren. In 2020 hebben we wederom veel tijd
gestoken in het Welsaam samenwerkingsverband
inclusief overleggen, rapportages, monitoring en
verantwoording. Binnen Welsaam, maar ook breder
dan Welsaam, hebben we een actieve rol in discussies
over maatschappelijke ontwikkelingen, mogelijkheden
en knelpunten. Dit doen we in verschillende projecten met onze diverse
samenwerkingspartners en werkoverleggen.
Daarnaast is VCW is lid van de landelijke koepelorganisatie NOV en denkt mee middels
zogenaamde ‘Expedities’ over de voorbereiding van het jaar van de vrijwilliger volgend jaar.
We nemen ook actief deel aan een regionale leercirkel over vrijwilligerswerk en uitkering
(UWV). Als laatste zijn we doorgaans (dit jaar was alles afgelast) drie keer per jaar bij een
overleg met regionale vrijwilliger coördinatoren. We leren binnen deze netwerken van en met
elkaar over ontwikkelingen in vrijwilligerswerk, trends, aangepaste regelingen, wetgeving,
buurtinitiatieven enz.

Vrijwilligers Academie
Elk jaar speelt VCW in op de wensen en behoeften van organisaties en vrijwilligers. VCW
biedt scholing aan zodat vrijwilligers hun taken beter kunnen uitvoeren. Daarnaast is het
waardering en inspiratie voor vrijwilligers. Zodat zij met veel energie en meer voldoening aan
het werk blijven.
Doelstelling: 8 algemene trainingen en 4 specifieke scholingen op maat
Resultaat: 10 algemene scholing, 3 specifieke met 176 deelnemers
Gemiddelde waarderingscijfer : 7,9
2020 was een bijzonder jaar. Op 16 januari lanceerden we de nieuwe website en het
systeem. Dit systeem biedt vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om hun scholing open te
stellen voor vrijwilligers van andere organisaties. We hebben daarmee ook de Wageningse
Vrijwilligersschool omgedoopt tot Vrijwilligers Academie. Het delen is door Corona nog niet
van de grond gekomen. Vier workshops in het voorjaar verplaatsten we naar het najaar. In
het najaar hebben we de laatste geplande workshops online aangeboden in plaats van live.
In totaal organiseerde het VCW 13 workshops/cursussen: 10 algemeen en 3 specifieke
workshops. In totaal namen 176 vrijwilligers deel. Het gemiddelde waarderingscijfer is 7,9.
Dit cijfer is iets lager dan in 2019: 8,2. De online workshops zijn wat lager gewaardeerd dan
live workshops. Voorkeur voor live, maar online is zeker een prima alternatief als er door
Corona-maatregelen geen live workshops mogelijk zijn.

Trainingen en workshops 2020
1.
2.
3.
4.

Rol en taken Kascommissie
Je bent zoals je bokst
Effectief inwerken van vrijwilligers
Vrijwilligerswerk en Solliciteren hoe benut je de kracht van je vrijwilligerservaring bij
sollicitaties
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5.
6.
7.
8.

Theatercollege 'Opgelost'
Workshop 'Filmen met je smartphone'
Masterclass 'Spreken in het openbaar'
Basistraining vrijwilligers die inwoners ondersteunen: (een dagdeel live, een dagdeel
via zoom)
9. Cursus ‘Zelfregie in je vrijwilligerswerk’ (via zoom)
10. How to effective webinar (via zoom)

Specifieke scholing op maat

1. Workshop: Use social media as a pro
2. Informatie en advies Structuurfondsen (via zoom)
3. Vrijwilligersbeleid: hoe behoud ik mijn vrijwilligers in corona tijd? (via zoom)

Jet geeft de Masterclass ‘Spreken in het openbaar’ Coronaproof in de bblthk.
Citaten van training deelnemers:
• Over het hele scholingsprogramma:
Gerlinda: "Geweldig dat deze trainingen en workshops door VCW worden georganiseerd!
Veelzijdig aanbod én de enige mogelijkheid om me te ontwikkelen in mijn situatie; anders is
het altijd te duur en/of te intensief. Ik ben dankbaar. Vooral zo doorgaan."
• Workshop ‘Je bent zoals je bokst’:
”Lekkere beweging en daarnaast iets leren: fijne combi! En goede leiding ook!”.
• Masterclass ‘Spreken in het openbaar’:
“Heel inspirerend! Jet heeft ons allen met een toverstokje geraakt. :-). Jet heeft laten zien dat
iedereen kan presenteren.”
• Workshop ‘Rol en taken Kascommissie’:
“Ik vind het heel duidelijk en stap voor stap weergegeven.”
• Theatercollege ‘Opgelost’:
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“Dank voor de handout van het Theatercollege. Wat een leuke voorstelling/bijeenkomst was
dat. Complimenten voor de goede keuze en de prima organisatie van de avond in deze
Corona tijd!.”

basistraining

Dit is een gezamenlijke training voor startende vrijwilligers die inwoners individueel
ondersteunen bij hun hulpvraag. Deze groep is erg divers in taken, doelen en ervaring.
Daarom blijft het een uitdaging om de training voor alle deelnemers boeiend te houden. Om
vrijwilligers goed getraind op pad te laten gaan, zouden we de training drie keer per jaar aan
moeten bieden. Helaas zijn daarvoor onvoldoende nieuwe vrijwilligers. In 2020 hebben we
door Corona de training slechts één keer kunnen geven. Begin 2021 gaan we met de
organisaties in gesprek hoe we kunnen zorgen dat alle vrijwilligers goed voorbereid starten.
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3. Informele hulp
Loket informele hulp
De balie van het VCW is het loket voor vrijwillige hulp en dienstverlening voor Wageningse
inwoners en organisaties. Een team van vrijwillige baliemedewerkers adviseren, informeren
of verwijzen door naar de juiste vrijwilligersorganisatie. Bij complexere problematiek wordt de
hulpvraag doorverwezen naar het Startpunt. Corona zorgde ervoor dat onze vrijwillige

baliemedewerkers ongeveer 4,5 maand actief hulpvragen van inwoners hebben
aangenomen. De overige tijd is bemenst door het Coronahulp team en medewerkers van het
VCW.

Coronahulp Wageningen
COVID-19, heeft invloed op ons allemaal. Noodzakelijk was een tijdelijke stop van onze
vrijwilligers aan de balie van maart tot september. Samen met Welsaam partners werd
binnen no-time de coronahulp Wageningen opgezet. Een team bestaande uit
beroepskrachten van het VCW, Present, Humanitas, Solidez en Netwerk Changemakers. Zij
hielpen inwoners met hun vragen tijdens de lock-down en konden hen hulp bieden via
bestaande vrijwilligersorganisaties, maar ook vanuit een poule van inwoners die zich via de
Welsaam website hadden aangemeld als Corona vrijwilliger. Fantastisch!
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Onze baliemedewerkers
Het team van vrijwillige baliemedewerkers bestaat uit acht gemotiveerde vrijwilligers die
wekelijks inwoners en beroepskrachten ter woord staan. Elke balievrijwilliger heeft zijn eigen
verhaal waarom zij vrijwilligerswerk doen bij VCW.
Dit jaar aan het woord is vrijwillige baliemedewerker Micky Falkenberg.
“In 2012 ben ik in ons oude pandje aan de Stationsstraat 84 begonnen als vrijwillige
baliemedewerker. Vrijwilligerswerk geeft mij een zinvolle invulling, het geeft mij structuur en
sociaal contact. Ondanks mijn ziekte doe ik er toe! Met een aantal baliemedewerkers heb ik
een fijne vriendschap overgehouden. Zo ook met Diana de dame die hier met mij op de foto
staat.
Dat ik voor inwoners met een hulpvraag iets kan betekenen is belangrijk voor mij. Dit doe ik
secuur en zorgvuldig. Systemen, procedures zijn veranderingen waar ik als vrijwilliger ook
mee te maken krijg. Ik leer er weer door en het houdt me scherp. Ondanks de corona hoop ik
snel weer bij het VCW actief te kunnen zijn”.

Cijfers hulpvragen VCW & Coronahulp Wageningen
Er zijn uit de poule van 533 corona vrijwilligers 104 vrijwilligers actief aan de slag gegaan
met een hulpvraag van de inwoners. De overige vragen zijn opgepakt door vrijwilligers van
diverse vrijwilligersorganisaties in Wageningen. Van maart tot september heeft de
Coronahulplijn vrijwilligers ingezet van Netwerk Change Makers, Helpende Hand, Solidez,
Oproepteam van het VCW, Humanitas en Present.
In 2020 kwamen er naast de Corona hulplijn, 173 hulpaanvragen binnen bij het VCW. In
totaal hebben we hiermee 150 unieke inwoners geholpen.
We hebben met het VCW oproepteam 30 hulpvragen opgelost, 28 info & adviesvragen
beantwoord en 102 vragen naar vrijwilligersorganisaties verwezen. De organisaties waar het
VCW het afgelopen jaar naar het meest naar verwezen heeft is Netwerk Change Makers
(16x), De Helpende Hand (38x) Digitaal Huis (8x), Humanitas Maatjes (6x) Present (7x).
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Er zijn 13 hulpvragen komen te vervallen doordat de vraag is ingetrokken.
We zien nog steeds dat de hulpvragen inhoudelijk complexer zijn dan een paar jaar geleden.
Daar waar voorheen een vraag meer passend was bij het aanbod van de organisaties
merken we dat er meer overleg nodig is om de vraag van de inwoner te kunnen verwijzen.
Dit heeft gevolgen voor vrijwilligersorganisaties qua flexibiliteit, matching en competenties
van de vrijwilligers, grenzen aan vrijwillige inzet en de samenwerking met formele
organisaties/Startpunt. Corona heeft er voor gezorgd dat de samenwerking met het Startpunt

in 2020 op een lager pitje is komen te staan (zie Expert Informeel & Startpunt).

Het VCW Oproepteam
Het oproepteam helpt Wageningse inwoners met kortdurende of eenmalige vragen. Dit zijn
vragen waar Wageningse organisaties, vaak op korte termijn, geen oplossing voor hebben
en waarbij hulp door een vrijwilliger passend is. We registeren sinds drie jaar onze
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hulpaanvragen in een eenvoudig werkbaar digitaal registratiesysteem. Onze
baliemedewerkers volgen normaliter twee keer per jaar een scholing op maat zodat zij
inwoners en organisaties op deskundige wijze kunnen helpen. Door corona zijn deze
scholingen uitgesteld.
Voorbeelden:
- Vervoer naar het ziekenhuis en begeleiding tijdens het gesprek met de arts
- Opruimen van de woning voordat huishoudelijke hulp via de WMO ingezet wordt
- Tijdelijk ondersteuning t.a.v. de boodschappen voor een inwoner die geen
netwerkondersteuning heeft
- 1x per half jaar het graf schoonmaken van de partner van een inwoonster

Hoe waardevol een ‘kleine’ dienst van onze oproepkracht Jan kan zijn!!

Resultaat:

In 2020 zijn er 30 hulpvragen door 15 enthousiaste vrijwilligers van het Oproepteam opgelost
(in 2019 was dit 79). In de meeste gevallen hebben zij zich ingezet door inwoners van
Wageningen te vervoeren naar een instantie waarbij begeleiding om welke reden dan ook
nodig was. Ondanks dat een oproepkracht geen structurele, langdurige hulp biedt aan de
hulpvrager komt men soms wel achter de voordeur. Nu inwoners steeds langer zelfstandig
blijven wonen krijgt de VCW-coördinator signalen van de oproepkracht door. De coördinator
van het VCW kan door de korte lijnen met het Startpunt of vrijwilligersorganisaties schakelen
en de hulp afstemmen.
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Onze vrijwilligers in beeld tijdens de online kerstborrel.

Coördinatie informele hulp
Naast onze loketfunctie stimuleert het VCW de samenwerking tussen de informele
organisaties. Ook worden formele organisaties actief benaderd om de samenwerking met
informele organisaties te zoeken en mogelijkheden voor hulp te benutten. Dat kan door het
aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag die er leeft. Het VCW haalt de vraag
van de inwoner of beroepskracht door bijvoorbeeld ontwikkeltafel te organiseren of er zelf
deel te nemen aan ontwikkeltafels door het hele sociale domein heen. Het
klussenketenoverleg bestaat door de jaren heen nog steeds.
Elk kwartaal komen de organisaties die praktische klussen in tuin of huis uitvoeren bij het
VCW op bezoek om aan elkaar te vertellen wat zij doen, diensten af te stemmen, signalen te
bespreken, in te spelen op hiaten en samen te werken. De partijen die deelnemen aan dit
overleg geven aan het een meerwaarde te vinden geregeld bij elkaar te komen. Omdat het
VCW veel praktische hulpvragen krijgt van inwoners is het belangrijk dat dit overleg er is. Dit
jaar is de klussenketen extra bij elkaar gekomen vanwege het wegvallen van een aantal
bestuursfuncties van de Helpende Hand. Het VCW zoekt actief mee naar oplossingen en
betrekt samenwerkingspartners hierbij.
Het VCW heeft het initiatief genomen om ontwikkeltafels te organiseren. Zo is er een
ontwikkeltafel geweest betreft thuiswonend één op één maatjescontact, waarbij vraag en
aanbod creëren voor de steeds langer woonachtige inwoner centraal stond.
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Tevens heeft het VCW het voortouw genomen respijtzorg ontwikkeltafels te organiseren voor
pauze momenten van mantelzorgers in Wageningen. Dit om respijtzorg in deze stad weer
meer op de kaart te krijgen en in beweging te zetten.
Het VCW zoekt voortdurend de samenwerking met de vele partners binnen het sociaal
domein. Het VCW zoekt ook de samenwerking met partners die niet binnen Welsaam
gefinancierd zijn (Netwerk ChangeMakers/Buurtbedrijf de Nude).

Expert Informeel & het
Startpunt

De gemeente Wageningen is in januari
2015 gestart met het Startpunt; één
centraal loket waar de inwoner met alle
vragen terecht kan. Dit loket wordt
bemenst door diverse organisaties met
verschillende disciplines, zoals RIBW,
WMO, Maatschappelijk Werk,
Jeugdconsulent etc.
De afgelopen vier jaar heeft de
medewerker van het VCW het team 4
uur per week ondersteund in de rol van
expert informeel. Sinds drie jaar is
daarbij de rol vanuit Mantelzorg
Wageningen. Op deze wijze wordt naast
informele hulp ook getracht
mantelzorgvraagstukken efficiënter met
elkaar op te pakken.
De expert informeel geeft het
Startpuntteam informatie & advies over
vrijwillige hulp & mantelzorg in het
algemeen en maakt hen wegwijs in de
informele sociale kaart van Wageningen. Om de sociale kaart zichtbaar en toegankelijk te
maken maakt het VCW jaarlijks een prachtig handboek met daarin de vele
vrijwilligersorganisaties in Wageningen.
Daarnaast denkt zij mee met casussen en geeft de Startpuntmedewerker gevraagd en
ongevraagd advies waar vrijwillige hulp een rol kan betekenen. Op deze wijze wordt de
informele hulp geïntegreerd in het denk- en werkproces van de Startpuntmedewerkers.
Door de corona is de Expert Informeel dit jaar niet meegevraagd voor huisbezoeken/BVV
gesprekken met de Startpuntmedewerker. De expert informeel hoopt na coronatijd tijdens
deze huisbezoeken weer input te kunnen leveren aan de mogelijkheden vrijwillige hulp in te
zetten (ook waar men in eerste instantie niet aan vrijwillige hulp dacht).
De samenwerking met het Startpunt is ondanks de corona wel stabiel, maar is minimaal
geweest. Dit kwam doordat de Expert Informeel actief was in het team van Coronahulp
Wageningen. Wel waren de lijnen voor afstemming met het Startpunt kort, waardoor hulp
snel kon worden afgestemd. Deze foto met Startpuntmedewerker Emile Smaling is nog net
gemaakt voor de coronaperiode.
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Signaleren

In 2020 is er veel gebeurd op het gebied van het verbeteren van signaleren voor inwoners,
vrijwilligers en beroepskrachten.
1. Meegewerkt met Moviera, Solidez en gemeente om vervolg Meldcode
netwerkbijeenkomst te organiseren dit keer ook voor vrijwilligers. Dit werden twee zoom
bijeenkomsten eind november in de week tegen de Kindermishandeling. We verzorgden
een artikel in de krant en lieten deze halve pagina grote advertentie plaatsen.
2. Met Wilma van het Startpunt Wageningse signalenkaart gemaakt en verspreid. Volgens
Startpunt wordt deze regelmatig door mensen bekeken en meegenomen.
3. In verschillende overleggen en gesprekken ‘signaleren’ ter sprake gebracht en
‘verbonden’ met andere acties/mensen.
4. We hebben een aantal keer een klacht van een inwoner over signaleren nagetrokken en
feedback gegeven aan de ontvangers van de melding (de belangrijkste was het
opvolgen van een signaal van financiële ouderenmishandeling).
Alle betrokken partijen hebben weer even wat meer bewustzijn over signaleren in
Wageningen: wat de specifieke signalen kunnen zijn, hoe je signaleert, hoe je iemand al dan
niet zelf benaderd en vooral waar je terecht kunt met je zorgen.
De uitdaging blijft om na het signaleren er iets mee te doen, vooral als de partij waaraan
gesignaleerd wordt niet, of niet juist reageert.
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Interne organisatie VCW
Het Vrijwilligers Centrum wordt gerund door 3 parttime betaalde krachten. Daarnaast werken
er vele vrijwilligers bij VCW met verschillende taken. Op 31 december 2020 waren er 41
vrijwilligers bij het VCW. Er zijn in 2020 13 nieuwe vrijwilligers bijgekomen, van 10
vrijwilligers hebben we afscheid genomen.

Baliemedewerkers

Het team van vrijwillige baliemedewerkers is het eerste aanspreekpunt voor de klanten. Zij
ontvangen bezoekers en nemen hulpvragen aan en zetten deze door naar een
vrijwilligersorganisatie.

Backoffice

Verschillende vrijwilligers bieden ondersteuning bij taken en activiteiten zoals scholing, PR,
bemiddeling en administratie.

Oproepteam vrijwillige hulp

Het team oproepkrachten biedt hulp aan inwoners van Wageningen. Zij vullen vragen in die
we die wij niet bij andere organisaties neer kunnen leggen. Bijvoorbeeld iemand ophalen en
meegaan naar het ziekenhuis of dokter.

Bestuursleden

Christel Holleman is in de zomer aangetreden als nieuwe voorzitter van VCW. Christel:
“ Vrijwilligerswerk doet wat met mensen, het
geeft mensen voldoening, zingeving, soms ook
ontwikkeling van hen als persoon. Voor de
samenleving is vrijwilligerswerk waardevol:
mensen doen iets vanuit hun hart en dragen zo
bij aan een mooiere wereld. In het VCW komen
deze aspecten bij elkaar: ondersteuning en
bemiddeling van mensen op zoek
naar vrijwilligerswerk, bemiddelen en bieden
van informele hulp waarmee je laat zien wat
vrijwilligerswerk kan doen alsook de rol van
expertisecentrum vrijwilligerswerk voor enerzijds
vrijwilligers en anderzijds voor Wageningse
organisaties, verenigingen, stichtingen etc.
Graag wil ik hieraan bijdragen zodat de
Wageningse samenleving een beetje mooier
wordt en vrijwilligers tot bloei komen!”
Van Mieke Koster, die vijf jaar lang een geweldige voorzitter is geweest namen we afscheid.
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