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VOORWOORD

3

Vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze 
maatschappij. Zonder vrijwilligers zouden 
verenigingen, stichtingen en clubs niet 
kunnen bestaan en veel werkzaamheden 
niet kunnen plaatsvinden. Daarnaast is 
uit onderzoek gebleken dat vrijwilligers 
gelukkiger zijn dan mensen die geen vrij
willigerswerk doen. Genoeg redenen voor 
brancheorganisatie NOV om 2021 uit te 
roepen tot het Jaar van de Vrijwilliger. 

Om het Jaar van de Vrijwilliger kracht 
bij te zetten, startten we begin 2021 de 
campagne ‘Doe es gewoon vrijwillig’. 
Een campagne waarin alles draait om het 
delen van de ervaringen van vrijwilligers. 
Want, door te vertellen waarom je vrijwilli
gerswerk doet en wat het jou en de ander 
brengt, kun je anderen inspireren zich ook 
in te zetten voor een ander. Daarnaast 

laten alle verhalen samen goed zien hoe 
divers en vooral hoe leuk vrijwilligerswerk 
is. Omdat de campagne veel vrijwilligers 
heeft opgeleverd, hebben wij besloten de 
campagne te continueren. 

Ook in 2021 was corona nog niet uit beeld. 
Gelukkig merkten we dat de bereidheid 
om anderen te helpen nog net zo groot 
was, als in 2020. Helaas drukte corona nog 
wel een stempel op een aantal van onze 
activiteiten. Zo moest NLdoet worden 
uitgesteld van maart naar mei en ble
ven veel coronamaatregelen van kracht, 
waardoor het aantal klussers en klussen 
aanzienlijk minder was dan in andere 
jaren. De Westfriese Beursvloer moest op 
het laatste moment worden afgezegd door 
de aangescherpte maatregelen. En ook 
de Maatschappelijke Stage viel voor veel 

leerlingen helaas in het water. Door de 
vele online lessen lag voor de scholen de 
prioriteit bij het betrokken houden van de 
leerlingen bij de school. 

Voor Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 
was het juist een zeer succesvol jaar. Jon
geren wilden graag van betekenis zijn en 
kennis en ervaring opdoen. Voor kwetsba
re jongeren was de geboden begeleiding 
vanuit MDT van grote waarde. Dat is niet 
ongemerkt gebleven bij arbeidscoaches 
en begeleiders; zij zijn zeer enthousiast en 
weten ons steeds beter te vinden.  

Met  Taalhuis Westfriesland maakten we 
mooie stappen in de samenwerking met 
regionale partijen die een aanbod heb
ben in basisvaardigheden. Door krachten 
te bundelen, kunnen we de doelgroep 

beter helpen en voorkomen we overlap 
in dienstverlening. Daarnaast hebben we 
veel bedrijven informatie en begeleiding 
kunnen bieden in de aanpak van laagge
letterdheid onder werknemers. 

Naast deze werkzaamheden hebben wij 
natuurlijk nog veel meer kunnen beteke
nen. We kijken dan ook vol trots terug op 
de resultaten van 2021 die we graag met 
je delen in dit jaarverslag. 
 

Miranda Zwart
Directeurbestuurder  
Vrijwilligerspunt Westfriesland

JAAR VAN DE VRIJWILLIGER  
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TEAM
VRIJWILLIGERS-
PUNT

 3  leden Raad van Toezicht
 1  directeur-bestuurder
 23  medewerkers
 22  vrijwilligers werkzaam 
  op kantoor
 1  stagiaire 
271   taalvrijwilligers en voorlezers

BEMIDDELINGEN
TOTAAL AANTAL

Maar liefst 
2566  
bemiddelingen!

Maatschappelijk 
betrokken 

ondernemen

Taalhuis 
Westfriesland

Reacties op 
‘reguliere’ vacatures

Jong Westfriesland 
in Actie

Maatschappelijke 
Stage

Samenvoorlezen

Hulp Dichtbij
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BEMIDDELINGEN
Organisaties plaatsen hun vacatures op onze website.  
Door aandacht via (sociale) media en de campagne ‘Doe es gewoon vrijwillig’  
kregen we veel nieuwe aanmeldingen voor vrijwilligerswerk.  

* Veel organisaties konden door corona geen 
nieuwe vrijwilligers aannemen, omdat zij gesloten 

waren of geen activiteiten hadden waar vrijwilligers 
doorgaans worden ingezet.

 Geplaatste vacatures  806
 Ingeschreven vrijwilligers  1668
 Niet bemiddeld    328*

Reacties per gemeente

www.vrijwilligerspunt.com

Koggenland

Enkhuizen

Drechterland

Stede Broec

Opmeer

Medemblik

Hoorn

Schoon Enkhuizen in actie tijdens NLdoet

Ria de Koning, Vluchtelingenwerk:

 Wat fijn dat jullie zo meedenken. Ik weet nu 
dat er buiten vrijwilligerswerk meer manieren 
zijn om onze deelnemers in contact te brengen 
met anderen. 

Marjolein Dölle,  
voorzitter Inloophuis Pisa: 

 Vandaag gesprek gevoerd met de vrijwilli-
ger. Er is een wederzijdse klik, goede motivatie 
en goede skills. Hij kan meteen beginnen. 
Iedereen blij dus! De vacature is vervuld. 

Buurtbus De Drieban (lijn 412)  
over de Vrijwilligersmarkt: 

 We hebben vijf nieuwe vrijwillige  
chauffeurs, waarvan eentje morgen al  
wil beginnen! 

Marjan Blom,  
Westfriese Bibliotheken: 

 Ontzettend bedankt voor de hulp die jullie 
bieden bij het gebruik van de vacaturebank. 
Ik vind het erg fijn als er met mij meegedacht 
wordt over hoe ik het meeste uit de vacature-
bank kan halen om vrijwilligers te werven. 



Naast online webinars, konden in oktober ook een aantal ‘live’ workshops  
worden gegeven.

Miranda Zwart en Hans Kröger van woningstichting Het Grootslag tekenen  
de samenwerkingsovereenkomst.
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Ellie van der Schriek, namens Boerderij-
educatie Hollands Noorden: 

 Ik zou je op de hoogte houden van onze 
aanvragen bij de fondsen. En ik heb goed 
nieuws. Onze twee aanvragen zijn gehono-
reerd met een heel mooi bedrag, dat is echt 
heel mooi nieuws. Nog heel erg bedankt voor 
jouw hulp en gouden tip om deze fondsen voor 
ons project te benaderen. 

Christiaan Nana, Work Heart make Art 
over zijn samenwerking met Jong West-
friesland in Actie en de adviseurs: 

 Zo fijn dat ik met Vrijwilligerspunt in  
contact ben gekomen. Jullie helpen ons op  
vele manieren om ons festival te kunnen  
organiseren. 

ADVIES &
ONDERSTEUNING

Vrijwilligerspunt heeft adviseurs die maatschappelijke organisaties  
helpen zich verder te ontwikkelen. Dit doen zij door persoonlijke  
gesprekken met besturen of initiatiefnemers van stichtingen,  
verenigingen en burgerinitiatieven. 
Onderwerpen zijn onder andere 
bestuursvraagstukken, (alternatie-
ve) financieringsmogelijkheden,  
beleid of inspelen op de actuali-
teit. Daarnaast worden workshops 
en trainingen gegeven en informatie 
gedeeld over actuele thema’s.

ADVIESTRAJECTEN
 67  Adviestrajecten variërend in duur van 1 uur tot 1 jaar

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
 20  (online) workshops en trainingen*
 182  deelnemers

* Aangeboden door Vrijwilligerpunt en externe aanbieders
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Vrijwilliger Guus 

 Met dit werk weet ik dat ik een verschil 
maak. Bij één cliënt kwam boven water dat hij 
recht heeft op huurtoeslag, en dat scheelt elke 
maand een lekker bedrag, zeker bij een krappe 
beurs. Soms maakt overzicht over het budget 
nou nét het verschil tussen elke dag macaroni, 
of af en toe een stukje vlees. 

Vrijwilliger Leon

 Ik ben geen professionele tuinman, maar 
vind het wel heel leuk. Als iemand mij vertelt 
wat er gedaan moet worden, dan doe ik dat. 
Dat gaat hartstikke lekker. Die tuin staat er 
dan weer prima bij en ik kreeg een lekkere kop 
koffie als bedankje. 

HULP DICHTBIJ
Aantal vacatures 353
Aantal bemiddelingen 337

Hoorn 182
Koggenland 42
Enkhuizen 35
Medemblik 35
Drechterland 25
Stede Broec 18
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SAMEN
VOORLEZEN
Twintig weken lang leest een vrijwilliger voor bij kinderen uit een taalarm gezin. 
Het doel is om taal en lezen te stimuleren en de woordenschat te vergroten.

 5  gemeenten
 134  kinderen aangemeld
 91  kinderen voorgelezen*
 2  trainingen interactief voorlezen
 1  training ‘digitaal voorlezen’
 4   scholen waar groepsgewijs wordt voorgelezen

Voorlezer  Tiny: 
“Tijdens het voorlezen zijn we ook veel in gesprek. Soms om woorden uit te leggen, dat is niet 
altijd zo makkelijk. Hoe vertel je bijvoorbeeld wat ‘gevoelens’ zijn, of ‘geheimen’? Om het woord 
‘bewegingen’ uit te leggen, stond ik met mijn voorleeskindje te springen in de kamer.”

Jin Wen en Marianne lezen samen een boekje

Voorlezer Marianne: 

 De moeder van Jin Wen wil het beste voor haar dochter:  
“Jin Wen moet goed lezen”, zegt ze dan. Zelf voorlezen is, doordat ze 

de Nederlandse taal nauwelijks beheerst, moeilijk voor haar.  
Ze heeft zelfs geen boek in de kast staan. Het is mooi om te zien dat 

door mijn wekelijkse bezoek ook zij meedoet. Ze gaat nu met de 
kinderen naar de bibliotheek en probeert nu ook voor te lezen. 

* Door corona konden niet alle kinderen worden voorgelezen
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PROMOTIE

PROMOTIETEAM IN ACTIE OP: 

Cultuurmarkt Hoorn
Verenigingenmarkt Stede Broec
Carrièrebeurs Westfriesland
Straatpromotie OranjeHelpers Enkhuizen en Hoorn

 1  Vrijwilligersmarkt
 30  Organisaties
 150  Bezoekers 

Kom naar de
Vrijwilligersmarkt

5 en 6 november

Doe 
es gewoon

vrijwillig

Tijdens de Vrijwilligersmarkt  

presenteren bijna 30 organisaties uit 

West-Friesland zich en laten zien hoe 

divers vrijwilligerswerk is. Heb je  

vragen over vrijwilligerswerk, of kun-

nen wij je helpen bij het vinden  

van de vrijwilligersklus die echt  

bij jóu past? Kom dan naar de  

marktkraam van Vrijwilligerspunt 

Westfriesland. 

Kijk voor alle informatie over de markt op: 

www.vrijwilligerspunt.com/vrijwilligersmarkt

Laat je inspireren

Doe 
es gewoon

vrijwillig

Vrijdag 5 nov. 19.00 - 21.00 uur

Zaterdag 6 nov. 10.00 - 14.00 uur

Locatie: Huis van de Stad,  

Maelsonstraat 12, Hoorn.

Toegang en parkeren is gratis.

Huis voor de Stad

SOCIAL MEDIA: 

  Iedere dag berichten gedeeld via de social mediakanalen 
(lokaal) Instagram, Facebook en LinkedIn betreffende 
hulpvragen (vacatures) en activiteiten vanuit Vrijwilli-
gerspunt. 

19 vlogs op YouTube

* Veel organisaties konden door corona geen 
nieuwe vrijwilligers aannemen, omdat zij gesloten 

waren of geen activiteiten hadden waar vrijwilligers 
doorgaans worden ingezet.



DOE ES GEWOON VRIJWILLIG CAMPAGNE: 

Via storytelling enthousiasmeren en werven van  
vrijwilligers in West-Friesland.

 52    verhalen. Iedere week een redactioneel verhaal ge-
deeld van een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie 
via website vrijwilligerspunt.com en social  
media (Instagram, Facebook en LinkedIn)

 21  verhalen gedeeld in lokale kranten
 8   weken 25 tweezijdige A0-borden in gemeente Hoorn
 6   weken 20 driehoeksborden in gemeente Medemblik
 30  advertenties geplaats in lokale (thema)kranten
    
Ruim 100 vrijwilligers 
geworven via de campagne

EXTRA PR: 

 25  persberichten uitgestuurd
 1  radiospot op WEEFF radio
 8  x live in de uitzending van WEEFF radio

Maandelijks een algemene nieuwsbrief uitgestuurd naar 
ruim 1.200 organisaties in West-Friesland 
Maandelijks advertentie (vacature) in de Zondagskrant
Wekelijks (gratis) publiciteit over Vrijwilligerspunt in  
(lokale) kranten en dorpsbladen in West-Friesland
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PROMOTIE
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TAALHUIS WESTFRIESLAND
TAALHUIS TRAJECTBEGELEIDING: 

Aangemelde deelnemers  308 
Intakegesprekken  251 
Doorverwezen* 267

RESULTAAT EIGEN TAALTRAJECTEN: 

Totaal gerealiseerde eigen trajecten*    245 
Waaronder:
  Taalmaatje lezen en schrijven 55
  Taalmaatje spreekvaardigheid 55
  Taalmaatje beeldbellen 3
  Conversatieles 54
  Instroomgroepen                                      78

DOORVERWIJZING NAAR AANBOD IN DE REGIO: 

  Totaal  192
  naar ROC Kop van Noord Holland    115 
  naar diverse andere aanbieders**    31
  NT1 gestart met scholing 46

  * Deelnemers kunnen naar één of meerdere trajecten worden doorverwezen

**  Bibliotheek Hoorn, IJsselzand, Lindehof, ’t Stadsplein, Stichting Netwerk,  
Westfriese Bibliotheken

TAALVRIJWILLIGERS:

 93  Getrainde nieuwe taalvrijwilligers
  71 voor Taalhuis
  22 voor andere organisaties

 176  Vrijwilligers ingezet 
  150 vrijwilligers als taalmaatje
        6  vrijwilligers conversatieles voor 7 
             conversatielesgroepen
     20  vrijwilligers instroomgroep voor 4
     instroomgroepen
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TAALHUIS WESTFRIESLAND

BEDRIJVENBEZOEKER:
De bedrijvenbezoeker van Taalhuis geeft voorlichting aan bedrijven om de bewustwor-
ding over laaggeletterdheid te vergroten. De bedrijvenbezoeker helpt met het opstellen 
van een plan van aanpak om laaggeletterdheid binnen het bedrijf te leren herkennen 
en scholing mogelijk te maken voor de medewerkers. 

Aantal bedrijven en organisaties benaderd  55
Ontdekt potentieel NT1   +/- 1500 

RESULTAAT PILOT  TAALBOOST 2021:
De groep mensen die onder de oude wetgeving (tot en met 2021) nog inburgerings-
plichtig zijn, wordt de ‘ondertussengroep’ genoemd. De zeven gemeenten zijn de pilot 
‘Taalboost’ gestart om hiermee een boost te geven aan de praktische taalvaardigheid 
en lokale participatie van deze doelgroep. 

Aantal deelnemers aangemeld 73
Aantal intakegesprekken afgenomen 56
Aantal deelnemers doorverwezen  
naar totaal 94 trajecten  53

Doorverwezen naar aanbod van Taalhuis      80

  Taalmaatje   55
  Conversatieles  16
  Instroomgroep  8
  Bemiddeling vrijwilligerswerk/activiteit 19
  Samenvoorlezen  1

Doorverwezen naar aanbod van partners  14
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TAALHUIS WESTFRIESLAND

TAALPUNTEN
Een Taalpunt is een fysieke locatie waar nieuwe Nederlanders die binnen de doelgroep 
vallen gemakkelijk kunnen binnenlopen en waar kennis is van (taal)aanbod in de buurt. 
De Taalpunten hebben als doel het taalniveau van de nieuwe Nederlanders te verbete-
ren. Binnen de pilot Taalboost krijgt iedere gemeente minimaal één Taalpunt. In 2021 
zijn de voorbereidingen getroffen voor het starten van deze Taalpunten.

Medio januari 2022 starten de eerste vier Taalpunten: 

Gemeente Organisatie

Stede Broec Ons Stede Broec

Opmeer  Wijksteunpunt De Lindehof

Enkhuizen MEE & de Wering

Hoorn    Stichting Netwerk 
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TAALHUIS WESTFRIESLAND

AANBIEDERSOVERLEG
Aan het regionaal aanbiedersoverleg nemen de organisaties deel die betrokken  
zijn bij de aanpak basisvaardigheden en participatie in de eigen leefomgeving.  
Doel is om het aanbod op gebied van basisvaardigheden en participatie goed te  
laten aansluiten op de vraag en om leemte in aanbod gezamenlijk op te pakken.  
Als nieuw aanbod ontwikkeld moet worden, wordt dit in gezamenlijkheid besproken 
en gekeken welke partijen hun expertise kunnen inzetten. Op deze manier worden 
dubbelingen in het aanbod tegengegaan en samenwerking gestimuleerd. 

Deelnemers aanbiedersoverleg: 

 •  Stichting Netwerk 

 •  Bibliotheek Hoorn 

 •  Wijksteunpunt De Lindehof 

 •  Ons Stede Broec 

 •  MEE & De Wering 

 •  Westfriese Bibliotheken 

 •  ROC Kop van Noord-Holland 

 •  Fiolet Taaltrainingen 

 •  Edinova (taalschool) 

 •  Welwonen (buurthuis IJsselzand) 

 •  Vrijwilligerspunt Westfriesland 

Acht nieuwe taalvrijwilligers die hun diploma 
in november in ontvangst mochten nemen.
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De Westfriese Beursvloer kon dit jaar fysiek niet doorgaan, maar de mooie matches wel!  

Wij hebben veel van de hulpvragen van de non-profit organisaties kunnen koppelen aan het 

aanbod van de maatschappelijk betrokken bedrijven. Daarom bedankt Vrijwilligerspunt  

Westfriesland alle deelnemende organisaties en bedrijven met het realiseren van een  

succesvolle Westfriese Beursvloer 2021! 

Deelnemers, Bedankt!

Westfriese Beursvloer 2021

ORGANISATIES: BeacheninHoorn - Bibliotheek 

Hoorn - Wilgaerden, Bosmanstaete - Cultureel 

Centrum Bessie Nibbixwoud - De Luisterlijn - De 

Peutertuin - DNOdoen - Huiskamer van Andijk - 

EHBO vereniging Enkhuizen - Esdégé-reigersdaal 

Het Gilde team Enkhuizen - Friend4friend Hoorn 

en omgeving - Hart voor Hoorn - Herenboeren 

Westfriesland - Historische Stichting De Cromme 

Leeck - Inloophuis Pisa - Kinderkledingbank 

Hoorn - Leekerweide, De Gent Hoogkar-

spel - Museumboerderij West Frisia 

- Neder lands Stoommachinemu-

seum - Omring, locatie Rigtershof 

- Ons Stede Broec - Oorlogsmu-

seum Medemblik - Oscar Rome-

ro College - Paardensportver-

eniging Oostelijk West-Friesland 

- Parlan, locatie Wijdenes - Red-

dingsstation Wijdenes - Rugbyclub 

West-Friesland - Dorpskerk van  

Opperdoes - Bakkerijmuseum De 

Oude Bakkerij - Dierenweide de Zoete 

Inval - Vrienden van de begraafplaats Keern 

te Hoorn - Schoon Westfriesland - StecWf - De VertelTuin 

- AyúdaMe - De Baanbreker - Dierenambulance Hoorn 

e.o. - Dwaalpark - Enkhuizer Kindertheater de Cast -  

Forever   Young Wognum - Karakteristiek - Kindgericht 

Werken - Kleinschalig Wonen Westwoud - Knuffelkuiken 

- Krabbie Krab op School - Mentorschap Noordwest en 

Midden - Muziekschool Gerard Boedijn - Netwerk Hoorn -  

Nicole’s huiskamer - O.P.A. de Hussel - Ouderennet-

werk West-Friesland - Paardenopvang de Paarden-

hoefjes - Rundveemuseum Aat Grootes - Vereni-

ging Jeugdbelangen Enkhuizen - VrijwilligersNH 

- Warmthuis Zuidermeer - Westfriesche Kunstrij 

Club - Wildopvang de Bonte Piet - Zonnebloem 

afd. Bovenkarspel - Zonnebloem afd. Enkhuizen 

- Zwaluwen’30 - BEDRIJVEN: Abma Schreurs 

Notarissen - Abovo Media - Autogroep  

Ursem Barten - BDO accountants en Advi-

seurs - Beerepoot Automatisering - Buro 

19 - Durge Geeft Vorm - Femke Coacht 

Buiten - Fietsvoordeelshop - Floridus 

Tuin & Groen - GP Groot - Hageman 

Marketing & Communicatie - Heddes 

Bouw & Ontwikkeling - Hero - Het 

Branding Bureau - ICT Vanaf Mor-

gen - InkWorx Visueel Vertalen - Inzet-

rooster - Kinderopvang Berend Botje -  

Ladies Circle De Cogge Rondte - Mantel 

& Voors notarissen - MediaIn - Microsoft 

- Nieuw inzigt - Noppes Grootebroek - 

Opleidingsinstituut BHV-4-YOU - Over 

de Dam Advies - Rabobank West-Friesland - Rataplan 

Hoorn / Zwaag - Rinkel en Smit Bouw BV - Rodi Media - 

Schermer BV - Schipper Kozijnen - Scootmobile 4 all B.V. 

- SESAM Academie - Soci-Com Enkhuizen BV - Start-

wijzer B.V. - StylingCentraal - Toekomst Groep - Univé 

Noord-Holland - Van der Valk Hotel Hoorn - Vitasys B.V. - 

Werkgeversservicepunt NHN - WerkSaam Westfriesland.

DE WESTFRIESE BEURSVLOER IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

 www.westfriesebeursvloer.nl  |   www.vrijwilligerspunt.com

MAATSCHAPPELIJK 
BETROKKEN
ONDERNEMEN
 38   matches vanuit de matchmaand
 117   matches voor de Westfriese Uitdaging
 8   matches voor NLdoet

Door de aangescherpte 
coronamaatregelen ging de 

Westfriese Beursvloer niet door. We 
riepen november/december uit tot 
matchmaand waar we maar liefst 38 
matches konden maken door vraag 
en aanbod naast elkaar te leggen.

De eerste match uit de matchmaand.  
De oliebollenfolder van Dorpskerk  
Opperdoes, een match met de  
gemeente Medemblik.



Angel tijdens NLdoet: “Door corona zitten we veel thuis, dus ik vind het erg leuk weer 
eens wat te kunnen doen. Vooral ook dat ik zo een ander kan helpen. Ik zou wel elke 
zaterdag vrijwilligerswerk willen doen. Beter dan thuiszitten!”

Joppe bleef vrijwilliger na zijn maatschap-
pelijke stage. Hij werd zelfs Vrijwilliger van 
het Jaar 2021 van Medemblik.
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MAAT-
SCHAPPELIJKE 
STAGE

 11   scholen
 343  bemiddelingen 
 24  gastlessen
 89   leerlingen tijdens  

de uitgestelde  
NLdoet 28 en 29 mei

 4   scholen zetten  
zorgtakenkaart in

Lars Rustenburg,  
WOII Museum Medemblik: 

 We hebben ondanks de vele onzekerheden 
vanwege het coronabeleid toch 1 stagiair 

eruit gekregen. Deze stagiair moest 15 uurtjes 
meedraaien om ervaring om te doen. Het 

leuke is dat hij direct na deze 15 uur vrijwilliger 
is geworden en sindsdien bijna elke zaterdag 

en soms ook doordeweeks het museum komt 
helpen, en dat helemaal vanuit Hoorn! 

Ook 2021 stond voor de scholen en leerlingen in het teken van corona. 
Op de middelbare scholen werd met name in de eerste helft van het jaar 
online lesgegeven en vervielen veel van de reguliere activiteiten vanuit 

school. Ook NLdoet op 11 en 12 maart voor twee scholen verviel volledig.  
Op 28 en 29 mei werd door een aantal leerlingen wel op eigen initiatief geklust.

Op een viertal scholen werd gewerkt met een zorgtakenkaart. Hier konden  
leer lingen ‘iets doen voor een ander’, met name ook voor mensen uit hun  
eigen omgeving die door corona extra hulp nodig hadden. Deze zorgtakenkaart  
is door Vrijwilligers punt ontwikkeld.



Mila over NLdoet: 

 Ik vond NLdoet echt geweldig.  
Ik heb echt vet veel nieuwe dingen  
gedaan. Dus superleuk :) 

Daniëlle, autisme coach, doorverwezen 
naar MDT: 

 Ik heb het MDT traject ervaren als een 
positieve ontwikkeling voor jongeren, een 
laagdrempelige manier om iets bij te dragen, 
je nuttig te maken en voldoening te ervaren. 
Doordat ze op hun kwaliteiten worden ingezet, 
groeit het zelfvertrouwen. Ook krijgen ze  
door wat te doen en onder de mensen te zijn 
meer inzicht in hun valkuilen dan wel belem-
meringen. 
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Juliette (jongere - bemiddeld naar  
vrijwilligerswerk): 

 Ik heb altijd al wel iets vrijwillig gedaan.  
Soms wil je wel, maar hoe kom je dan in contact? 
Jong Westfriesland in Actie maakt dat mogelijk,  
de verbindende factor. 

Noza (jongere - MDT afgerond): 

 MDT biedt veel jongeren zoals ik een unieke 
mogelijkheid om bepaalde vaardigheden te 
ontwikkelen. Omdat het vrijwilligerswerk is, 
ben je niet echt gebonden aan een vast con-
tract. Dit motiveert ons juist meer om uit onze 
comfortzone te stappen en iets te onderne-
men. Ik vind dat MDT bijdraagt aan een betere 
toekomst voor onze maatschappij! 

JONG
WESTFRIESLAND 
IN ACTIE

 279  jongeren geënthousiasmeerd voor vrijwilligerswerk

 197  jongeren gematcht aan vrijwilligerswerk

 91   jongeren gestart met een Maatschappelijke Diensttijd 

(MDT) traject 

 20   jongeren lid van het Jongerenpanel van de gemeenten SED

 9   jongeren lid van het Jongerenpanel van de gemeente 

Hoorn

 4  jongerenadviseurs 

 61   verschillende organisaties geholpen met jongeren (vele 

organisaties meerdere keren)

 36  particulieren geholpen met hun hulpvraag 

 36   jongeren in de jongerenpoule voor éénmalige  

of kortdurende vrijwilligersklussen

 110  kaartjes geschreven door jongeren voor een ander

 13   presentaties gegeven aan scholen/organisaties/jongeren

 8  MDT trainingen 

 3  online/offline evenementen voor jongeren

Online Oranjebingo voor alle jongeren
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Sarah bakt pannenkoeken tijdens NLdoet voor bewoners van OmringUitreiking van de MDT certificaten met als afsluiter een zomerse Pubquiz

MDT Training Neurolinguistisch Programmeren (NLP)
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VRIJWILLIGERS- 
WAARDERING

 2    Vrijwilligersprijzen 
in Hoorn en Medemblik

 6200   Regiokrachtkaarten in Hoorn  
en Medemblik

Mariska Verhaar, vrijwilliger van het jaar 
Hoorn: 

 Ik vind het erg leuk dat ik nu Vrijwilliger 
Hoorn van 2021 ben, al doen we het echt 
samen, dus deze waardering is voor iedereen 
bij Inloophuis Pisa! 

Joppe Zijlstra, vrijwilliger van het jaar  
Medemblik 

 Het aantal stemmen lag zo dicht bij el-
kaar, ik dacht, ik word het niet. Dus dit had 
ik niet verwacht. Ik ben echt heel blij! 

Sandra Arendz, vrijwilliger bij  
Jongerencentrum The Future,  
Organisatie van het jaar Medemblik: 

 Dat hadden we niet zien aankomen! 
Maar, we zijn trots en verrast. En de 
kinderen krijgen nu een feestje, want 
dat hadden we ze beloofd als we zouden 
winnen! 

Mo, vrijwilliger bij de Waalhandjes  
Organisatie van het jaar Hoorn: 

 We doen het graag, ook als niemand 
het zou zien. Het geeft ons echt een goed 
gevoel. De een-op-een waardering krijgen 
we al van de bewoners, maar het is wel 
extra leuk dat we nu ook de waardering 
nog breder krijgen, zoals van de gemeente 
Hoorn. We blijven zeker doorgaan! 
  

Winnaars Gemeente Medemblik: Joppe Zijlstra (vrijwilliger van het jaar)  
en Jongerencentrum The Future (organisatie van het jaar)

Winnaars gemeente Hoorn organisatie van het jaar: De Waalhandjes
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SAMENWERKINGS 
PARTNERS FINANCIERS
Vrijwilligerspunt werkt niet alleen, maar samen. 
Wij danken iedereen voor de mooie samenwerking.

Veel projecten van Vrijwilligerspunt worden 
mede mogelijk gemaakt door subsidie van 
gemeenten en fondsen. 

Coöperatiefonds
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