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Deventer Doet in 2022 
 
Het jaar 2021 was een heftig jaar. Een jaar dat werd beheerst door de Coronacrisis. Pas in de tweede helft van dit jaar kwamen er 
versoepelingen en kwamen mensen weer meer massaal in beweging. Echter dat heeft ook een keerzijde. In november werden nieuwe 
maatregelen afgekondigd om het virus in te dammen.   
Ook voor vrijwilligers was het geen succesvol jaar. Veel activiteiten kwamen stil te liggen en mensen zaten noodgedwongen thuis. Een grote 
groep, vooral oudere vrijwilligers greep de situatie aan om te stoppen met het vrijwilligerswerk. Besturen van vrijwilligersorganisaties hebben 
er hard aan gewerkt om hun vrijwilligers betrokken te houden.  
Maar er waren ook positieve ontwikkelingen: veel organisaties grepen deze kans om te werken aan een visie voor de toekomst, een 
verbouwing te realiseren of plannen te ontwerpen voor na Corona. 
Deventer Doet heeft zich ingezet om hen daarbij te ondersteunen, met Webinars en digitale bijeenkomsten. Ook zijn er nieuwe activiteiten 
opgezet om daar waar nodig mensen te ondersteunen, zoals Deventer Belt en Automaatje. 
Deze activiteiten zullen we in 2022 doorzetten, maar vooral willen we ook onze “normale” werkzaamheden weer oppakken, weer mensen 
helpen met het vinden van passend vrijwilligerswerk, organisaties ondersteunen met informatie en advies. En nieuwe activiteiten ontwikkelen 
zoals een nieuwe vorm voor de beursvloer en de doorontwikkeling van de Deventer Doet pas om het Deventer bedrijfsleven te betrekken bij 
het vrijwilligerswerk. 
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Deventer Doet is er voor de stad, de wijken en de dorpen. 
Het is onze missie om bij burgers de betrokkenheid met het vrijwilligerswerk te vergroten en vrijwilligerswerk tot een bijzondere ervaring te 
laten zijn.  
Ook willen we organisaties op allerlei manieren inspireren en helpen om hun missie met behulp van vrijwilligers te bereiken. 
Als toonaangevend centrum voor vrijwillige inzet in Deventer is het onze passie om mensen uit de samenleving te helpen zich maatschappelijk 
nuttig te maken en daarmee maatschappelijke organisaties te versterken. Deventer Doet faciliteert, organiseert, mobiliseert, verbind en 
ontzorgt: 
- stichtingen 
- verenigingen 
- vrijwilligersinitiatieven en 
- iedereen die vrijwilligerswerk zoekt. 
 
Deventer Doet is er voor de middelbare schoolleerling die een maatschappelijke stage doet tot en met de gepensioneerde betrokken 
Deventenaar die zich wil inzetten voor zijn omgeving. Deventer Doet is zichtbaar aanwezig in de stad, de wijken en de dorpen. 
We houden ons bezig met belangenbehartiging en we bieden netwerkactiviteiten waar vrijwilligers en organisaties, verenigingen, kennis 
uitwisselen en het onderlinge contact verstevigen. 
 
Vrijwilligerswerk is van ons allemaal! Deventer Doet is een transparante organisatie waar alle initiatieven op het terrein van vrijwilligerswerk en 
informele zorg een plek kunnen vinden.  
We betrekken verschillende doelgroepen bij onze organisatie. Zowel kwetsbare doelgroepen als “sterke burgers” die vanuit hun kracht kunnen 
bijdragen aan de participatiesamenleving. Een groot deel van de inwoners van Deventer doen dat al d.m.v. vrijwillige inzet op allerlei terreinen. 
Deze vrijwilligers vinden we op allerlei posities in de samenleving. We willen in ons netwerk kennis en ervaring die er al is in de stad op 
positieve wijze aan elkaar verbinden. 
 
Deventer Doet werkt duurzaam, is een betrouwbare partner met innoveringskracht.  
Deventer Doet bel je wanneer je jouw verhaal kwijt wilt, wilt sparren of op zoek bent naar een deskundig en eerlijk advies.  
 
Onze pijlers richten zich op:  Actief, Aandacht en Kennis. Ons motto daarbij is: ‘Mooie dingen doen maakt mensen blij! 

De kracht van vrijwilligerswerk? Een betere samenleving! 
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De werkgebieden van Deventer Doet nader gespecificeerd: 
 
Deventer doet kent drie onderdelen waar alle activiteiten onder vallen. 
 
      Deventer Doet = ACTIE 

   Actief ben je niet zomaar. Dat doe je bewust. Met oog voor jezelf en je 
 omgeving. Voor je club, straat, dorp of stad. Wij noemen dat actief  
 vrijwilligerswerk. 
 Actieve Deventenaren maken Deventer mooier, groener, 
 sportiever, zorgzamer en socialer. Deventer Doet is er voor jou. Actief 
 worden en ook bijdragen aan jezelf en Deventer? 
 
 Deventer Doet = AANDACHT 
 Aandacht geef je omdat je betrokken bent. Omdat je zorg hebt voor de 
 ander. Van aandacht groei je. Aandacht geven maakt blij, voor jou en de 
              ander. 

              Vanuit je hart. Deventer Doet is er voor al die vrijwilligers die aandacht 
         willen geven. Vrijwilligers geven aandacht aan mensen of groepen die 
         dat nodig hebben, een extra steuntje in de rug. Wij noemen dat aandacht 
         vrijwilligers. Ben jij zo’n vrijwilliger? 
 
 Deventer Doet = KENNIS 
 Wij zijn er voor besturen van verenigingen. Wij behartigen belangen en 
 zetten kennis en expertise in om de vereniging of stichting bestuurlijk 
 sterker te maken en ‘vrijwilligersproof’ voor de toekomst. 
 Wij zijn er voor vrijwilligers die hun kennis willen vergroten 

Actie

Aandacht

Kennis
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ACTIE 

 
Deventer Doet daagt mensen uit om meer initiatieven te ontplooien. Dit levert vaak mooie resultaten op. Anderzijds zien 
we ook dat kwetsbare burgers extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen meedoen in onze maatschappij. 
Vrijwilligers en  - organisaties pakken die signalen op.  
Deventer Doet stimuleert eigen initiatief van mensen en geeft ze inspraak en vrijheid.  
Wij hebben de kennis, wij hebben onze expertise, de mensen én de netwerken.  
Deventer Doet moedigt mensen aan om actief te zijn op hun eigen manier. Daarbij moet de buurt niet geïdealiseerd 
worden. Anno 2021 is de hele wereld beschikbaar via internet en mensen communiceren met elkaar via sociale media. 
Naast traditionele manieren van werven, zoals via de online vacaturebank op onze website en lokale media, maken we 
intensief gebruik van Social Media. Toch blijkt altijd weer dat persoonlijke benadering het beste middel is om de juiste 
persoon op de juiste plaats te krijgen. Daarom kunnen mensen ook bij Deventer Doet terecht voor een persoonlijk advies 
voor het vinden van passend vrijwilligerswerk. We bemiddelen digitaal waar het kan en persoonlijk en op maat waar nodig. 
Deventer Doet betrekt ook bijzondere doelgroepen bij het vrijwilligerswerk. Zo zijn we in 2021 gestart met projecten in het 
kader van de Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren: Impacter en Music Moves. Ook zijn we al enige jaren actief voor 
statushouders, vluchtelingen, mensen met een beperking of dementie etc. Iedereen is welkom! 
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AANDACHT 
Meer burenhulp en mantelzorg wordt de norm. Wij zorgen dat een ieder op z’n eigen manier en naar eigen inzicht zijn 
steentje kan bijdragen aan een prettige samenleving. Daarin werken we graag samen met partners in de stad en zijn we 
actief betrokken als projectleiders bij het platform Informele Zorg, Een tegen Eenzaamheid en Deventermaatjes. 
Via het platform “Beter met je Buren” brengen we vraag en aanbod van hulpvragen (in de buurt) bij elkaar. Daarnaast zijn 
we initiatiefnemers van de projecten: “Deventer belt” en “Automaatje”; twee projecten die ontstaan zijn in Coronatijd en 
een snelle groei doormaken omdat er veel behoefte is aan deze ondersteunende diensten. 
Al jaren organiseert Deventer Doet de “dag van de waardering”, samen met de gemeente Deventer. 1 keer per jaar 
hebben we extra aandacht voor alle Deventer vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en worden zij in het zonnetje gezet. 
 

KENNIS 
 
Wij zijn er voor besturen van verenigingen, stichtingen en vrijwilligersinitiatieven. Wij behartigen belangen en zetten 
kennis en expertise in om de vereniging of stichting bestuurlijk sterker te maken en ‘vrijwilligersproof’ voor de toekomst. 
Wij zijn er voor vrijwilligers die hun kennis willen vergroten.  
Dat doen we vooral door het inzetten van kennis die er al is in de lokale samenleving en in onze netwerken. 
We werken volgens de methode Bestuurders Centraal; ondernemers, experts uit bedrijfleven en onderwijs,vrijwilligers , 
vrijwillige bestuurscoaches en bestuurders uit ons netwerk delen kennis met elkaar. Daarnaast zetten we vanzelfsprekend 
ook onze eigen expertise in waar nodig. 
Via het Vrijwilligerscollege leren vrijwilligers van elkaar.  Deventer Doet faciliteert scholing en advies door het verbinden 
van kennis en expertise. 
Op onze website kan iedereen terecht in het kenniscentrum voor informatie over wet- en regelgeving en het werken met 
vrijwilligers.  
Een bijzonder scholingsaanbod is het programma: In Veilige Handen, waarin we vrijwilligersorganisaties scholen in het 
realiseren van een veilige omgeving en het voorkomen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. 
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Aandachtspunten 2022 

In 2022  zullen we onze aandacht richten op zaken die te maken hebben met de nieuwe inzichten die we verkregen tijdens 
het tweede Coronajaar 2021.  Zo zal in 2022, naast de basisactiviteiten, aandacht worden gegeven aan de verdere 
doorontwikkeling van: 
 
 Informele zorg 

• Doorontwikkeling van het platform informele zorg naar Samen Deventer 

• AutoMaatje 

• Deventer Belt 

• De Coalitie Een tegen eenzaamheid 
 
Vrijwillige Inzet 

• De projecten Kleurrijk en Meedoen, gericht op vluchtelingen en statushouders  

• Maatschappelijke diensttijd voor jongeren en het op de politieke agenda krijgen van Impacter en Music Moves 
 

• (Digitaal) kennis uitwisselingsaanbod via Vrijwilligerscollege en Bestuurders Centraal 

• Toekomstig bestendig maken van vrijwilligerswerk 

• Netwerkcontacten tussen bedrijfsleven en bestuurders verenigingen 
 

• Verdere uitrol Deventer Doet pas 
 

• Dragons Den; een nieuwe vorm voor voorheen de beursvloer 
 
Ook zal 2022 een overgangsjaar worden in organisatorische zin. De directeur Rob de Jong heeft aangegeven per 1 januari 
16 uur te willen gaan werken en langzaam af te bouwen richting zijn pensioen in 2023. 
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Uitwerking aandachtpunten 2022 
 
Informele zorg 
Een van de onderdelen van Deventer Doet zal worden gevormd door informele zorg. Denk daarbij aan alle ondersteuning 
die vrijwilligers kunnen geven als familie, buren of vrienden niet direct voor handen zijn. Belangrijk aandachtsveld wordt 
het terugdringen van eenzaamheid, een topprioriteit binnen de gemeente Deventer. Wij zullen via de gemeente 
aansluiting zoeken bij het landelijke platform eén tegen eenzaamheid. Projecten die we hiervoor gaan inzetten zijn 
Automaatje en Deventer Belt. 
 
 

• Platform Informele Zorg doorontwikkelen naar Samen Deventer 
In Deventer hebben de organisaties die op vrijwillige basis hulp en zorg bieden zich verenigd in het Platform Informele 

Zorg. Missie van het platform is het gezamenlijk werken aan duurzame zorg: betaalbaar, passend en vooral 

organiseerbaar;  gericht op  de doelen’ van de gemeente Deventer, in het kader van ondersteuning mantelzorgers en 

vrijwillige inzet. Uitgangspunten hierbij zijn: ‘ Zorgen voor elkaar, Noaberschap en Wederkerigheid’.  

Een van de doelstellingen in 2021 is om de sociale teams in Deventer te faciliteren en ontzorgen. Dat gaan we doen door 
het inzetten van beroepskracht die we zoeken binnen de partners van het Platform Informele Zorg. Daarmee heeft het 
Platform zitting is alle negen sociale teams. 
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• Automaatje 

ANWB Automaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. De 
vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. 

Het vervoer beperkt zich niet tot een bezoek aan ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut. Het kan ook gewoon voor leuke 
uitjes als een bezoekje afleggen, naar de kapper, gezellig winkelen of naar een activiteit te gaan. 

Om gebruik te maken van ANWB Automaatje hoeft men alleen maar contact op te nemen met het ANWB Automaatje 
servicepunt van Deventer Doet.  

• Deventer Belt 

In december 2020 is Deventer Belt van start gegaan. Vanuit diverse kanten werd de behoefte aangegeven met als 
aanleiding de Coronacrisis. Er is een toename van eenzaamheid onder verschillende lagen van de bevolking. Er wordt een 
overdraagbare methodiek ontwikkeld. De bedoeling is om per wijk een (vrijwillige) coördinator in te zetten vanuit de 
sociale teams of andere partijen die actief zijn in de wijk. Studenten worden ingezet om de methodiek mede vorm te 
geven. 
 
 

• De Coalitie Een tegen eenzaamheid 
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De coalitie een tegen eenzaamheid in in 2021 van start gegaan. 15 partners hebben een intentieverklaring getekend om 
met elkaar een vuist te maken tegen eenzaamheid. In 2022 zal de coalitie streven naar een uitbreiding richting 25 partners. 

 
 
 
 
Vrijwilligerswerk: instrument om mee te doen!  
Vrijwilligerswerk doe je omdat je het vooral leuk vindt. Deventer telt 40.000 vrijwilligers die zich op allerlei manieren 
inzetten voor werk dat zij belangrijk vinden. 
Er zijn ook mensen waarvoor dit niet zo vanzelfsprekend is. Mensen die door omstandigheden teleurgesteld zijn in de 
maatschappij en niet zo gemakkelijk zelf in beweging komen. 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen op de een of andere manier meedoet en niet aan de kant blijft staan. Dat doe je 
voor je eigen ontwikkeling en voor de wereld om je heen.  
Zijn mensen in eerste instantie niet of onvoldoende gemotiveerd dan kan vrijwilligerswerk als instrument ingezet worden 
om te participeren. Op zich zeer legitiem, echter waar we voor moeten waken is dat dat niet ten koste gaat van de 
kwaliteit van het reguliere vrijwilligerswerk. En dat hoeft ook niet . Met een gezamenlijke inspanning kunnen meer 
groepen profiteren van de voordelen van het doen van vrijwilligerswerk. En daarmee profiteert de samenleving. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat instrumenteel ingezette vrijwilligers, vrijwilligers die niet uit zichzelf zijn gemotiveerd, 
meer kans van slagen hebben als zij goed begeleid worden. Vrijwilligersorganisaties kunnen deze begeleiding niet altijd zelf 
bieden.  
 
 

• De projecten Kleurrijk en Meedoen, gericht op vluchtelingen en statushouders  

• Maatschappelijke diensttijd voor jongeren en het op de politieke agenda krijgen van Impacter en Music Moves 
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In Deventer gaan we in 2022, twee projecten uitvoeren op het terrein van maatschappelijke diensttijd (MDT). Deventer 
Doet participeert in twee bestaande initiatieven die hun nut al hebben bewezen: 

1. Impacter; 
2. Music Moves. 

 
Beide projecten willen wij combineren om het maximale uit jongeren te halen en voor de samenleving. We zoeken hierbij 
samenwerking met partijen in de stad die iets kunnen betekenen op dit terrein.  
De MDT-projecten worden tot nu toe gefinancierd door het rijk. Lokale borging van deze activiteiten om jongeren te 
betrekken bij het vrijwilligerswerk vinden wij heel belangrijk. Daarom willen we hiervoor bij de lokale politiek en de 
gemeente aandacht vragen het komende jaar. 
 
 
Toekomstbestendig maken van vrijwilligersorganisaties 
 

•  Digitaal) kennis uitwisselingsaanbod via Vrijwilligerscollege en Bestuurders Centraal 

• Toekomstig bestendig maken van vrijwilligerswerk 

• Netwerkcontacten tussen bedrijfsleven en bestuurders verenigingen 
 
Vrijwilligers en hun organisaties, verenigingen en stichtingen leveren een belangrijk aandeel in het in stand houden van 

voorzieningen die de leefbaarheid in de stad en in met name in het  buitengebied vergroten. Blijvende aandacht en 

ondersteuning hierbij is gewenst. 

Het werk van vrijwilligersorganisaties wordt moeilijker omdat er steeds meer gevraagd wordt van besturen, met name op 

het gebied van wet- en regelgeving, maar ook qua van financiën en ict-ontwikkeling. Bestuurlijk vrijwilligerswerk wordt 

hiermee steeds onaantrekkelijker. 
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Om het verenigingsleven te behouden voor de toekomst is het van belang om participatie van nieuwe bestuurlijke 

vrijwilligers zo laagdrempelig mogelijk te maken. Bieden van expertise, kennisdeling, advies en ondersteuning op het 

terrein van bestuurlijke vernieuwing is daarbij van belang. Een goede lokale infrastructuur en het bouwen aan een lokaal 

netwerk waarin kennis en expertise gedeeld kunnen worden vormen de basis van een effectieve ondersteuningsstructuur. 

 
 

• Verdere uitrol Deventer Doet pas 
 
De Deventer doet pas zal in 2022 verder worden uitgezet onder ondernemers en gebruikers. Inzet is om de Deventer Doet 
pas in te zetten als nieuw lokaal betaalmiddel. In 2022 gebruiken 10.000 mensen de pas en zijn er 150 ondernemers 
aangesloten. 

• Dragons Den; een nieuwe vorm voor voorheen de beursvloer 
 
Volgens het concept van het bekenden tv-programma Dragons Den leggen vrijwillige bestuurders van 
vrijwilligersorganisaties en andere initiatiefnemers bedrijven, overheid en onderwijs het vuur aan de schenen en vice versa 
natuurlijk. Ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven, overheid of onderwijs, kunnen zich melden als "dragon" 
wanneer zij bereid zijn om maatschappelijke initiatieven, projecten en organisaties te ondersteunen met geld, kennis, 
netwerk en/of inzet. In samenwerking met de gemeente, wijkmanagers, wijkteams en het Deventer bedrijfsleven willen 
we dit concept uitwerken en aanbieden in Deventer. 
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Werkorganisatie 
Deventer Doet gaat werken in 3 afdelingen: 

1. afdeling Actie 
2. afdeling Aandacht 
3. afdeling Kennis 

De teams worden ondersteund door: 

• Administratie en secretariaat 

• PR medewerker 

 
 
 
 

Actie Aandacht Kennis

administratie
PR en 

communicatie
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Werkplan Deventer Doet 2022 
Algemeen 
Product Doelstelling Resultaat 
Contacten bestuur  • Bestuur is geïnformeerd en op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie 

Public Relations Unieke positionering, herkenbaar 
en een 
onderscheidend imago 

• Deventer Doet brengt 8 keer per jaar een eigen digitale nieuwsbrief uit 

• Tenminste 12 interviews afgenomen met vrijwilligers of organisaties die met vrijwilligers 

werken 

• Deventer Doet is wekelijks actief op Social Media, o.a. Facebook, Instagram, Twitter en 
LinkedIn 

• Er wordt gewerkt adhv een communicatieplan 

Continuïteit en ontwikkeling 

bevorderen 

 • Continuïteit bevorderd, zodanig dat Deventer Doet is staat is en blijft zijn missie, 
strategie en doelstellingen uit te voeren . 

Financiële doelstellingen 

behalen 

 • Financiële doelstellingen behaald, zodanig dat voldaan is aan de begroting, conform de 
Governance code. 

Organisatie aansturen en 
processen interne organisatie 
faciliteren 

 • Organisatie aangestuurd, zodanig dat het vastgestelde beleid kan worden gerealiseerd. 
Processen interne organisatie gefaciliteerd, zodanig dat belanghebbenden correct en 
tijdig geïnformeerd zijn. 

Strategisch beleid 

voorbereiden en realiseren 

 • Strategisch beleid voorbereid en gerealiseerd, zodanig dat vastgestelde doelstellingen 
behaald kunnen worden. 

Beleidsondersteuning 
  
  
  
   
 
 

 

Voortgang, procesbewaking, 

projectaanvragen en 

verantwoording projecten 

• Zorgdragen voor afhandeling subsidies 

• Zorgdragen voor uitvoering projectplannen 

• Zorgdragen voor inhoudelijke en financiële verantwoording van projecten 

Werkoverleg medewerkers Medewerkers van Deventer Doet 
weten wat hun taken zijn en voeren 
deze naar tevredenheid en conform 
het jaarplan van Deventer Doet uit. 

• Iedere medewerker heeft 4 keer per jaar een inhoudelijk werkoverleg met een 
leidinggevende  
 

• Het jaarplan van Deventer Doet wordt volgens afspraak uitgevoerd.  

• Waar nodig krijgen medewerkers ondersteuning. 
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Stagebegeleiding Stagiaires kunnen een waardevolle 
aanvulling zijn op het team van 
Deventer Doet. Goede begeleiding 
is hierbij noodzakelijk. 
Een stagiaire maakt kennis met 
zoveel mogelijk aspecten van 
Deventer Doet. 

• Stagiaires worden bij Deventer Doet goed begeleid en maken kennis met het werkveld 
van Deventer Doet 
 
Wordt uitgevoerd met inachtneming van de (on)mogelijkheden i.v.m. Corona. 

Deelname diverse externe 
overleggen 

 Gemeentelijke bijeenkomsten 

Vosvi, bestuur (Vereniging 
Overijsselse Steunpunten 
Vrijwillige Inzet)   

Netwerk- en 

belangenbehartigingsorganisatie 

met als doel de vrijwilligersbranche 

in Overijssel te versterken. 

•    Deventer Doet  draagt actief bij aan versterking van de vrijwilligersbranche in Overijssel 

Ontwikkeling  
 

Inspelen op ontwikkelingen in de 

maatschappij en in het veld van 

vrijwilligerswerk. 
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Actie 

Product Doelstelling Resultaat 

Website 

Vacaturebank 

Deventer Doet 

Bij elkaar brengen van vraag en aanbod 
in het vrijwilligerswerk, middels een 
actuele en up-to-date website. De 
website is tevens een kenniscentrum om 
informatie te vinden en te downloaden. 

 

• Er staat een vacaturebestand van minimaal 250 vacatures op de site.  

• Gedurende een jaar worden er rond de 500  vacatures aangeboden  

• De website wordt actief  gepromoot 

• Profiel vrijwilligers is actief 

• De website wordt steeds up-to-date gehouden en gemoderniseerd 

• 3 zusterplatforms worden geïmplementeerd: voor deventermaatjes, maatschappelijke stages 

en burenhulp 

Bemiddeling 

vrijwilligers 

Deventer Doet biedt naast de online-

bemiddeling via de website mensen ook 

de mogelijkheid om gebruik te maken 

van het spreekuur. We gaan dan meer in 

op persoonlijke wensen en 

mogelijkheden van de potentiële 

vrijwilliger en vinden samen passend 

vrijwilligerswerk. 

 

 

• 150 personen bezoeken het spreekuur 

• 300 personen bezoeken spontaan Deventer Doet 

• Deventer Doet bemiddelt op maat voor kwetsbare doelgroepen. Dit is nodig om het 
instrumenteel vrijwilligerswerk in goede banen te leiden 
. 

Promotie 

vacatures en 

vrijwilligerswerk 

Burgers, potentiële vrijwilligers, 
verenigingen en vrijwilligersorganisaties 
in de gemeente Deventer worden 

• Per jaar verschijnen 175 vacatures in de Deventer Post 

• Per jaar verschijnen 132 vacatures op Facebook 

• Per jaar worden 150 vacatures als raamvacature geplaatst 

• 5 maal per jaar wordt een voorlichtingsbijeenkomst over vrijwilligerswerk gegeven 
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geïnformeerd over vrijwilligerswerk  en 
de diensten van Deventer Doet. 

• 8 keer per jaar wordt er een interview met een vrijwilliger gepubliceerd 

• In 2022 starten we de campagne: “Zin in iets leuks” 

• In het voorjaar van 2022 doen we mee aan Deventer Open en organiseren we een open huis 
om mensen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk 

• De campagne “Wat jij Doet”wordt in 2022 herhaald 

• In het najaar van 2022 organiseren we een vrijwilligersmarkt in nieuwe vorm om organisaties 
te helpen bij het vinden van nieuwe vrijwilligers 
 

Relatiebeheer Het aangaan van duurzame relaties met 

het oog op het verbeteren van de 

dienstverlening aan 

vrijwilligersorganisaties 

• Nieuwe organisaties worden gecheckt. Gaat het daadwerkelijk om vrijwilligerswerk of niet. 
Als het niet om een non profit organisatie gaat, wordt de organisatie niet geaccepteerd  op 
de website www.deventerdoet.nl 

• Nieuw ingeschreven organisaties worden benaderd voor een kennismakingsgesprek. 

• Organisaties worden persoonlijk bezocht om inzicht te krijgen in de manier van werken van 
organisaties en de ondersteuning die Deventer Doet kan bieden 
 

Samenwerking 

Deventermaatjes 

Deventermaatjes.nl is een gezamenlijke 
portal van meerdere maatjesprojecten in 
Deventer voor gezamenlijke PR en 
werving van vrijwillige maatjes.. 
Deventer Doet faciliteert en ondersteunt 
deventermaatjes.nl 

•    Deventer Doet beheert de website deventermaatjes.nl 

 

•    Er staan gemiddeld 75 maatjes vacatures op de website deventermaatjes.nl met minimaal 25 

matches per jaar 

 

•    Er worden 40 maatjes vacatures getoond in de Deventer Post 

 

•    4 keer per jaar wordt er in de etalage van Deventer Doet aandacht besteed aan 

deventermaatjes.nl 

 

•    1 actie voor gezamenlijke PR van het maatjesproject 

Wederkerigheid 

kindplaatsen 

(onder 

voorbehoud) 

Ouders die gebruik maken van een 
gemeentelijke kindplaats in een 
kindcentrum moeten voldoen aan een 
verplichte  wederkerigheid (8 uur 
vrijwilligerswerk).  

Deventer Doet beantwoord vragen en 

ondersteunt ouders bij het vinden van 

vrijwilligerswerk. 

• Er wordt maatwerk geleverd indien voor ouders geen passend vrijwilligerswerk kan worden 
gevonden via de website. Dit gebeurt via het spreekuur van Deventer Doet 

• Ouders worden telefonisch en mondeling geïnformeerd over wederkerigheid, 
vrijwilligerswerk en mantelzorg en waar nodig verwijzen wij door naar andere partners.  
 

http://www.deventerdoet.nl/
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Maatschappelijke 
Stages (MaS) 

Leerlingen op een positieve wijze kennis 
laten maken met maatschappelijke 
organisaties en vrijwilligerswerk. 
 

• Organiseren MasExpo 

• Verzorgen van voorlichting op scholen over de maatschappelijk stage en de MasExpo 

Maatschappelijke 
Diensttijd: Impacter 
en Music Moves 

 • Aansluiting met het verjongen van vrijwilligersorganisaties 

Kleurrijk 
vrijwilligerswerk 

Als vervolg op het project Aan de Slag 
verbreden we de inzet van 
vrijwilligerswerk met de groep 
statushouders in Deventer 

• 100 koppelingen tussen statushouders/asielzoekers en vrijwilligerswerk 

• 10 maatjes/coaches die statushouders begeleiden bij het vrijwilligerswerk met name op 
taalgebied 

Fier& 
 

Mensen met dementie stimuleren om 
langer mee te doen in de samenleving 
d.m.v. activiteiten met een maatje of 
vrijwilligerswerk  

• 15 mensen worden bemiddeld op jaarbasis 

• 8 verenigingen of vrijwilligersorganisaties zetten hun deuren open voor deze 

doelgroep 

• Er is een goede samenwerking tussen de partijen die deelnemen aan dit project 
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Aandacht 
Product Doelstelling  Resultaat 
Ondersteuning 

Platform Informele 

zorg

  

Belangenbehartiging en bundeling van 

krachten van de informele zorg- en 

hulporganisaties in Deventer. 

• Minimaal 4 bijeenkomsten van het platform in 2022 
In 2022 wordt een nieuwe opzet ontwikkeld voor de samenwerking binnen de informele zorg 
in Deventer. Leden van het platform oriënteren zich op mogelijkheden en inventariseren hoe 
eea in andere steden is opgezet.   

DeventerDoet pas Waardering voor vrijwilligers, 
ondersteuning van organisaties die hun 
vrijwilligers willen waarderen. 

• actueel houden van aanbiedingen op de website.  

• minimaal 5 nieuwe aanbiedingen per jaar op de website.  

• Financiering is buiten de begroting gelaten en zal apart worden benoemd. 

Waardering voor 
vrijwilligers 

Aandacht voor en promotie van  
vrijwillige inzet en waardering voor 
vrijwilligers. 

• 1 keer per jaar NL Doet etalage en persberichten over NLDoet 

• Organisatie van de “Bloemetjesactie”en waarderingsprijzen voor vrijwilligersorganisaties in 

Deventer in samenwerking met de gemeente.  

• Laten maken van de jaarlijkse bedankfilm die op 7 december, de dag van de vrijwilliger wordt 

uitgebracht. 

Digitaal Platform 

Beter met je Buren 
 

Via het platform 
Beter met je Buren bieden we inwoners 
van Deventer de mogelijkheid vraag en 
aanbod met elkaar te delen.   

Het platform bestaat uit een website en app met functionaliteiten om diensten aan te bieden en 
contact te leggen tussen buurtbewoners. 
 

• Minimaal 100 vragen/aanbiedingen op de website in 2022 

• Actief matchen van vraag en aanbod 

• Promotie van het platform 

• Blijvend draagvlak creëren bij samenwerkingspartners in de stad. 
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Projectleiding 1-
tegen-eenzaamheid 

 Deventer Doet heeft de projectleiding. Samen met de gemeente wordt hier vorm en inhoud aan 
gegeven. Voor 2022 zal een bedrag van 50.000 worden gerealiseerd om de projectleiding te borgen 
binnen onze organisatie, 

Deventer Belt Met dit project voorzien we in een 
behoefte bij mensen om gebeld te 
worden. Vaak betreft het ouderen in 
woon-en zorgcentra die vereenzamen 
maar ook binnen de doelgroep jongeren 
is aantoonbaar de behoefte om te bellen 
groot. 

• 20 vrijwilligers zijn geworven en getraind 

• Project wordt uitgezet in wijken 

• Er zijn 6 wijkcoördinatoren 

• 15 bewoners  per wijkindeling maken gebruik van Deventer Belt 

Automaatje Ism ANWB en partners in de stad. 
Minder mobiele bewoners worden in 
contact gebracht met vrijwilligers die 
beschikken over adequaat vervoer. We 
willen hiermee een bijdrage leveren aan 
het terugdringen van eenzaamheid en 
het bevorderen van participatie aan 
activiteiten voor deze doelgroep. 

• 50 vervoersvrijwilligers zijn geworven en getraind 

• 150 bewoners maken gebruik van Automaatje 
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Kennis 

Product Doelstelling Resultaat 
Informatie en Advies  Ruim 600 verenigingen, stichtingen 

en vrijwilligersorganisaties in 
Deventer voorzien van informatie 
en advies  
 
 
 
 
 
 
 

• 100 vrijwilligersorganisaties maken gebruik van de informatie in het online kenniscentrum van 
Deventer Doet of vragen informatie via een medewerker. 

Bestuurders Centraal Ondersteunen van besturen van 

verenigingen en stichtingen door 

het inzetten van kennis en expertise 

vanuit de lokale samenleving. 

• Faciliteren van het netwerk, bestuurscoaches en experts 

• 4 vrijwillige bestuurscoaches die zich inzetten om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen 

• 15 lokale experts die hun kennis kosteloos willen delen 

• Samenwerking met het Stadslab Saxion  

Deskundigheidsbevor

dering, workshops, 

trainingen, cursussen 

Een gevarieerd scholingsaanbod 
aanbieden voor organisaties uit alle 
sectoren [Kunst, Cultuur, Natuur, 
Milieu, Educatie, Sport, 
Belangenbehartigers, Sociaal 
maatschappelijk, Zorg]. 
 
 
 

• Min. 6 scholingsmogelijkheden, aangeboden door vrijwilligers/experts/coaches/bestuurders of 
medewerkers van Deventer Doet [exclusief programma In Veilige Handen] 

• Extra aandacht voor verjonging en flexibilisering, aansluiting met de maatschappelijke diensttijd 

• Kwaliteit: 7+ 

• Minstens 150 deelnemers op jaarbasis 
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Netwerk Besturen Netwerk waarin mensen uit 

verenigingen zelf, onderwijs, 

overheid  én het bedrijfsleven uit 

Deventer elkaar kunnen ontmoeten 

en ervaringen en kennis kunnen 

delen. 

 

 

• Faciliteren van 3 netwerkbijeenkomsten voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties 

 

Inzet studenten voor 

verenigingen/juniora

dviseurs 

Studenten van het stadslab van 

Saxion worden gekoppeld aan 

verenigingen  

• Minimaal 6 koppelingen tussen student en vereniging/stichting 

• De studenten lopen mee met het bestuur om ervaring op te doen en kunnen daarnaast gerichte 

opdrachten doen voor de organisaties. 

Vrijwilligerscollege 

Afhankelijk van de 

situatie ook online 

aanbod 

 Het opzetten van een succesvol 
Vrijwilligerscollege in Deventer met 
als doel: het bevorderen van kennis 
en kennisdeling onder vrijwilligers. 
Vrijwilligers leren van elkaar! 

• In 2022 zijn er 10 leermomenten aangeboden door vrijwilligers 

• Verbinding zoeken met het Twinkelfestival van Raster 
 

In Veilige Handen Scholing voor organisaties op het 

gebied van grensoverschrijdend 

gedrag, sociale veiligheid. Het 

landelijke programma heet In 

Veilige Handen.  

 

 

 

• 1 Intervisiebijeenkomst organiseren bestaande vertrouwenscontactpersonen (VCP-ers) 

1 Training In Veilige Handen verzorgen  

Organisatie Dragons 

Den (voorheen de 

Beursvloer 

Maatschappelijke organisaties en 

initiatieven leggen hun vraag voor 

aan dragons uit het bedrijfsleven, 

onderwijs, overheid etc.. Dragons 

helpen hen hun plannen te 

realiseren met kennis, munten en 

middelen 

• Opzetten van het vernieuwde programma 

• Betrekken van dragons uit onze netwerken 

• Realisatie van 3 bijeenkomsten in 2022 om Dragons Den uit te voeren 

• Presentatie eind 2022 waarin gerealiseerde projecten gepresenteerd en dragons bedankt 
worden. 
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Begroting reguliere subsidie  
 
Personeelskosten   433.500 
Huisvesting      42.100 
Organisatiekosten     46.450 
Activiteitenkosten     47.500 
Budgetten/onvoorzien      2.500      

     ----------- 

Totale kosten              572.050 

Totale inkomsten    

Gemeente Deventer   528.000 

VW avond      12.500 

                                                              __________ 

     540.500 

Overige inkomsten     36.000 

_______ 

576.500 

     _________ 

Totaal resultaat        4.450 ( waarvan 4.000 afschrijvingen)                 
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Deventer Doet pas    

150.000 ( mantelzorgers) 

    9.000 promotie 

    9.000 uitvoering algemene pas 

 

 

 

 

212x44x60= 559.680 

Uren op jaarbasis: 9.328 

 

Rob   20   (Algemeen Beleid, Personeelszaken, financiën, beheer, representatie)  

Edith   32   ( Projecten, beleidsvoorbereiding, werkoverleg) 

Kariene  24  ( + 8 project) ( Bemiddeling, Deedmob, Music Moves) 

Elise   32 (28)   (Automaatje, Deventer Belt, beter met je buren) 

Michiel  32   (Aan de Slag, Kleurrijk, PR)  

Jacqueline  32   ( financiële administratie, secretariaat, managementondersteuning) 
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      (Beter met je Buren, Fier&) 

Paulien Boven              20   (communicatie en PR) 

Vacature  12 

             212 

             

 

 

Urenbesteding: 

Regulier: 

9.328 uur 

 

Directe uren: 8500 
Overhead: 828 
 

9.328x60=559.680 
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Project maatschappelijke diensttijd 

Deventer Doet draait mee met 2 projecten op het terrein van Maatschappelijke diensttijd: 

1. Impacter   € 225.000,- ( 50% 2022) 
2. Music Moves   €   35.000,- ( 17.000 2022)  

€ 260.000,- 
Dit project moet nog doorgerekend worden.  

Om Music Moves en Impacter te verduurzamen ligt het voor de hand om voor 2023 de uren van Melvin op te nemen binnen de vast formatie. 

 

 
 

 
 
 


