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Voorwoord  
Medio maart 2020 werden we allemaal overvallen door de komst van het coronavirus. Alles verliep in 

2020 dan ook anders dan gepland was.  

Als gevolg van de coronamaatregelen bij organisaties werd het vrijwilligerswerk per direct stilgelegd 
en de meeste vrijwilligers werd gevraagd voorlopig thuis te blijven. Werving van nieuwe vrijwilligers 

door organisaties werd uitgesteld en “on hold” gezet.  

Niemand had verwacht dat de gevolgen zo langdurig en ingrijpend zouden zijn. Hoe lang gaat de 
lockdown duren, wat mag wel en niet na versoepelingen, hoe moeten we reageren op nieuwe 

aanscherpingen, kunnen we al vrijwilligers gaan werven of wachten we nog even? Het jaar 2020 werd 

op al die vlakken gekenmerkt door onzekerheden. Het duurde dan ook even voordat iedere 

organisatie voor zich een idee had hoe hier, op korte maar óók op langere termijn, mee om te kunnen 

gaan in relatie tot de voortgang van de werkzaamheden en de inzet van vrijwilligers daarbij.  

Dit gold uiteraard ook voor de dienstverlening door de Vrijwilligerscentrale Nijmegen (VWC). 

Noodgedwongen sloot de VWC vanaf medio maart 2020 haar deuren voor bezoekers. Betaalde 

medewerkers gingen vanaf dat moment vanuit huis werken. De vrijwilligers van de VWC konden daar 

echter, om diverse redenen, niet meteen bij aanhaken. Als gevolg van deze ontwikkelingen moest de 

VWC haar werkwijze en communicatie aanpassen en opnieuw haar ritme zien te vinden. Ook voor de 
VWC gold uiteraard elke keer de vraag hoe om te gaan met de ontwikkelingen, aanscherpingen en 

versoepelingen. 

De verwachting was dat het, als gevolg van alle maatregelen, rustig zou zijn wat betreft het beroep dat 
er op de VWC gedaan zou worden. Het tegendeel bleek waar. De redenen waarom een beroep op de 

VWC werd gedaan, waren echter anders dan gebruikelijk. Zo ook de inzet van de VWC.  

Doelstelling bij de werving en bemiddeling van vrijwilligers is het afstemmen van vraag en aanbod en 

daarmee het realiseren van continuïteit en evenwicht daarin. Het aantal ingeschreven reguliere 

vrijwilligers bij de VWC bereikte op 31 december 2020 het aantal van 11.838. Met deze vrijwilligers 

onderhoudt de VWC, onder meer door middel van nieuwsbrieven, actief contact. In 2020 maakten 898 

organisaties gebruik van de dienstverlening door de VWC.  

Het zal duidelijk zijn dat er in 2020, als gevolg van COVID-19 en de coronamaatregelen, erg weinig 

mogelijk was, maar desondanks zijn er met name telefonisch en digitaal in totaal 2.664 geslaagde 

bemiddelingen gerealiseerd.  

Ter waardering van de vrijwilligers die zich in 2020 voor de Nijmeegse samenleving inzetten, reikte 

wethouder Grete Visser in juni symbolisch een bos bloemen uit aan alle vrijwilligers. En in november 

organiseerde de VWC het Lokaal Compliment. In verband met de coronamaatregelen was dit een 

volledig online feest waar 500-600 vrijwilligers aan hebben deelgenomen.   
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Bestuurlijke fusie 
Om als relatief kleine organisatie te kunnen blijven inspelen op de ontwikkelingen in het sociale 

domein werden in 2020 met Sterker sociaal werk meerdere gesprekken gevoerd over verdergaande 

samenwerking met de VWC. Er werd een bestuurlijke fusie van de VWC met Sterker gepland voor 

begin 2021. De VWC en Sterker blijven juridisch zelfstandige organisaties, die elk vanuit hun eigen 

kracht een passend aanbod leveren op het gebied van vrijwilligerswerk en sociaal werk. Met de 

bestuurlijke fusie beoogt de VWC meer evenwicht te brengen tussen bedrijfsvoering en 

dienstverlening. Als gevolg van deze stap zal de samenstelling van het bestuur van de VWC in 2021 
wijzigen. De VWC wordt vanaf dat moment bestuurd door het bestuur en toezicht van Sterker. 

Leeswijzer  
Het strategisch beleid van de VWC is gebaseerd op vijf basisfuncties die het vrijwilligerswerk 

ondersteunen, namelijk: vertalen, verbinden en makelen, versterken, verbreiden en verankeren. De 

vertaling en aanpassing van de dienstverlening door de VWC naar deze vijf basisfuncties vormt de 

basis voor de afspraken van 2020. De kerntaken van de VWC betreffen het ondersteunen van 
vrijwilligers (waaronder bemiddeling), organisatieondersteuning aan organisaties die met vrijwilligers 

werken en het faciliteren van deskundigheidsbevordering. 

In deel I van het Jaarverslag 2020 worden, vanuit deze basisfuncties en kerntaken, de bereikte 

resultaten (reguliere dienstverlening VWC) nader beschreven in relatie tot twee klantgroepen: de 

eerste klantgroep zijn vrijwilligers en de tweede zijn organisaties die met vrijwilligers werken.  

In deel II worden de diverse uitgevoerde projecten beschreven. 

Met dit Jaarverslag geven we u als lezer inzicht in de uitvoering van de werkzaamheden door de VWC 

en de daarmee bereikte resultaten in 2020, die mede hebben geleid tot het grote aantal mensen dat 

zich in Nijmegen vrijwillig inzet.   

 

Mirjam Kaptein 

directeur a.i. / strategisch adviseur  

Vrijwilligerscentrale Nijmegen 

 

Mei 2021 
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Deel I Ondersteuning vrijwilligers en organisaties 

1  Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen 
De VWC blijft op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk door haar actieve 

aanwezigheid in de stad, in de wijken en in het contact met andere vrijwilligerscentrales in de regio en 

met koepelorganisaties zoals het NOV. De VWC ontvangt meerdere (digitale) nieuwsbrieven, 

vaktijdschriften en publicaties en woont diverse conferenties en bijeenkomsten bij om goed op de 

hoogte te zijn van alle actuele ontwikkelingen. Door haar centrale rol in de stad en een wijdverbreid 

netwerk ziet de VWC het als haar taak om het vrijwilligerswerk sector breed te voorzien van juiste 

informatie over recente maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het vrijwilligerswerk.  

 

Trends en ontwikkelingen 
Vanaf medio maart 2020 zijn, als gevolg van COVID-19 en de genomen maatregelen globaal de 

volgende trends en ontwikkelingen te zien.  

De meeste vrijwilligers moesten vanaf medio maart stoppen met het vrijwilligerswerk dat zij doen. De 

“reguliere potentiële vrijwilliger” ging sinds die tijd niet of nauwelijks op zoek naar vrijwilligerswerk, 

omdat zij veelal wat ouder zijn en bang om besmet te raken. Een groot gedeelte van de (potentiële) 

vrijwilligers dat ondanks, of juist vanwege, COVID-19 wel vrijwilligerswerk wilde (blijven) doen ging er 

echter vanuit dat er geen vrijwilligerswerk gedaan kon worden vanwege de coronamaatregelen. De 

mensen die wel op zoek gingen, namen daarvoor telefonisch contact op met de VWC. Zij bezochten 

over het algemeen niet de website / vacaturebank, omdat zij het idee hadden dat de vacatures als 
gevolg van corona niet meer “open stonden”.  Dit is ook terug te zien in het beduidend lagere aantal 

bezoekers van de website.  

Vanaf maart tot en met juni was er vooral telefonisch contact met vrijwilligers die zochten naar een 

alternatief (wilden zich nuttig maken) en telefonisch contact met mensen die zelf hulp nodig hadden en 

niet wisten waar ze terecht konden. Maand na maand werd steeds duidelijker dat evenementen (en 

dus ook vrijwilligerswerk bij evenementen) blijvend van de kalender geschrapt werden. 

Organisaties spanden zich in protocollen uit te schrijven zodra vrijwilligerswerk in meer of mindere 

mate weer mogelijk werd. Het waren afspraken op het gebied van desinfecteren, aantal vrijwilligers 

dat toegelaten kon worden, afstand houden, etc. 

Het meest veilige en meest beschikbare vrijwilligerswerk speelde zich veelal in de buitenlucht af 

(bijvoorbeeld wandel-/fietsmaatjes, werken in de tuin of raamspellen met ouderen). Daarnaast 

ontstonden veel nieuwe online en digitale vormen van vrijwilligerswerk. 

Er ontstonden initiatieven op het gebied van 1-op-1 hulp. De VWC, Sterker, Bindkracht10 gingen meer 

met elkaar samenwerken om overlap te voorkomen, hulpvragen sneller en beter te kunnen matchen 

met aanbod van vrijwilligers en om (nieuwe) initiatieven in de wijk te versterken.  
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Vluchtelingen en asielzoekers  
Vluchtelingen en asielzoekers hadden het in 2020 extra moeilijk vanwege de coronamaatregelen. 

Sociaal contact via vrijwilligersklussen en regulier vrijwilligerswerk was daardoor sinds medio maart zo 

goed als onmogelijk.  

De VWC onderhield in samenwerking met het COA en het AZC contact met mensen uit deze 

doelgroep. Het betrof hier grotendeels (potentiële) deelnemers van het project #MEEDOEN (voorheen 
Aan de Slag). Daarnaast nam deze doelgroep, veelal op advies van derden, om diverse redenen 

contact op met de VWC.  

Voor diverse asielzoekers, statushouders of mensen vanuit een andere situatie met een niet-westerse 

achtergrond werd via de beschikbare maatjesprojecten in de stad een maatje gezocht. Daarnaast 

vonden diverse mensen via coronahelpersgelderland.nl een taalmaatje die een specifieke taal spreekt 

zoals Farsi, Spaans, Russisch of Chinees. 

 

Psychisch kwetsbaren 
In hun zoektocht naar contact en hulp namen gedurende het jaar, met name vanaf de maand mei, 

steeds meer psychisch kwetsbaren contact op met de VWC. Zij wisten niet waar zij terecht konden 
met hun vragen, kregen geen gehoor of waren van het kastje naar de muur gestuurd.  

Lag de vraag op het terrein van de VWC, dan pakte zij dit op. Hoorde de vraag thuis bij een collega-

organisatie, een Stip of SWT, dan verwees de VWC mensen hiernaar door. Indien wenselijk nam de 

VWC eerst contact op met deze partner om hen op de hoogte te brengen. Zo kon de betreffende 

organisatie mogelijk zelf meteen contact opnemen met de hulpvrager en de vraag zo snel mogelijk 

oppakken.  

Het bleek dat gedurende de lockdown psychisch kwetsbaren angstiger werden en steeds verder in 
zichzelf keerden. Oplossingen voor problemen die binnen handbereik lagen, zagen zij vaak niet 

(meer). Dat bleek uit de gesprekken met hen als wij bijvoorbeeld vroegen wat ze dan zoal deden op 

een dag. Suggesties als: een keer een wandelingetje maken (bijvoorbeeld voordat je naar de winkel 

gaat, wat mensen soms nog wel deden); nagaan of zij iemand kenden met een hond die ze samen uit 

konden laten; of een bekende of familie bellen om te vragen hoe het met hen was – waren activiteiten 

waar zij zelf helemaal niet aan dachten. Ze zeiden dit bezwaarlijk te vinden omdat ze het gevoel 

hadden onnodig aandacht van mensen te vragen. Dat iemand anders wellicht ook blij kan worden van 

wat aandacht en een telefoontje van hen met de vraag “hoe is het met je?”, was dan een eyeopener.  

In gesprekken met psychisch kwetsbaren kwamen verschillende praktische problemen naar voren die 

zij niet opgelost kregen. Ze belden hier niet voor, maar vertelden dit tussen de regels door en het was 

de kunst dit uit het gesprek te halen. Soms lag de oplossing daarbij om de hoek. Bij dergelijke 

oplossingen kwam dan ook aan de orde “of dit wel mag” en “hoe men dit dan moet doen” met de 

coronamaatregelen en de lockdown. Daarbij voelden psychisch kwetsbaren zich erg onzeker en 

hadden zij snel het gevoel dat zij iets zouden doen wat niet mocht. 
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De 80+ vrijwilligerscentrale 
De VWC is samenwerkingspartner van de 80+ vrijwilligerscentrale, een initiatief van Club Goud 

waarvan de voorbereidingen in 2020 gestart zijn. Tijdens dit project wordt onderzocht hoe 

vrijwilligerswerk bijdraagt aan kwaliteit van leven voor ouderen in een kwetsbare fase van hun leven. 

Er worden tevens nieuwe vormen van vrijwilligerswerk ontwikkeld. Vrijwilligerswerk dat ook nog prima 

kan als je niet meer goed hoort, of je je bijvoorbeeld nog maar moeilijk kunt concentreren. Het doel 
daarbij is afleiding, plezier en zingeving te bieden voor ouderen met levenservaring, maar in een 

kwetsbare fase van hun leven. In het kader van de coronamaatregelen was daarbij het voorkomen of 

verminderen van eenzaamheid ook een thema dat van belang kon zijn. Andere 

samenwerkingspartners zijn NL Voorelkaar, Bindkracht10, ZZG Zorggroep, Spectrum en Netwerk100. 

 

Jongeren  
Bij aanvang van de coronamaatregelen was er bij jongeren sprake van veel energie, initiatief en 
optimisme waardoor zij zich wilden (blijven) inzetten voor de samenleving. Naarmate de maatregelen 

langer duurden en het ernaar uit zag dat die niet op korte termijn zouden versoepelen kregen jongeren 

het steeds moeilijker. Nieuwe Nijmeegse studenten, met name van de Radboud Universiteit (RU) en 

de HAN, kenden hun collega-studenten niet/nauwelijks en hadden geen gelegenheid een sociaal 

netwerk op te bouwen. Jongeren vanuit het Voortgezet Onderwijs (VO) die in het verleden een 

maatschappelijke stage (Mas) gedaan hadden, namen regelmatig contact op met de VWC met de 

vraag of er iets voor hen te doen was. Zij voelden zich betrokken en wilgen graag iets betekenen voor 

de mensen die het moeilijk hadden. Vanaf juli namen steeds meer studenten contact op met de VWC 
met de vraag naar vrijwilligerswerk omdat zij geen stage konden vinden. Opleidingen zoals het ROC 

en de HAN stelden criteria voor stages bij zodat vrijwilligerswerk daar ook voor in aanmerking kon 

komen en studenten op die manier toch wat praktijkervaring konden opdoen. Naast vrijwilligerswerk 

dat ondanks de coronamaatregelen nog wel mogelijk was en specifiek daarop aangepaste klussen, 

waren er een aantal andere mogelijkheden voor jongeren zoals: Maatschappelijke Diensttijd (MDT), 

een initiatief vanuit de overheid waardoor vanaf 2020 het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en 

toegankelijker moet zijn voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. (Zie verder bladzijde 26.) 
 

Club van Vrijwilligers 
De Club van Vrijwilligers is een enthousiaste groep van vrijwilligers door heel Nederland die graag 

mensen in hun wijk helpen, of de buurt schoon en veilig houden. De Club van vrijwilligers streeft 

ernaar om de leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren. Ook in Nijmegen zijn zij op zoek naar 

leuke projecten om zich voor in te zetten. De Club van vrijwilligers en de VWC werken daarbij samen. 

Op de VWC-website kunnen klussen, activiteiten of projecten worden aangemeld, zodat de Club van 

vrijwilligers die kan oppakken. Dit is een initiatief van Interveste voor hun woningzoekenden en 
huurders die naast prettig wonen of werken, zich ook willen inzetten voor de Nijmeegse samenleving.  
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Hitte in coronatijd 
Margot Ribberink (namens de gemeente Nijmegen) en de GGD Gelderland-Zuid organiseerden tegen 

de zomer een online meeting in het kader van ‘hitte in Coronatijd’. Het doel daarbij was het netwerk 

met organisaties uit verschillende domeinen (gebouw, gebied en gezondheid) te versterken en samen 

na te denken hoe we ervoor konden zorgen dat de kwetsbaren in onze Nijmeegse samenleving de 

zomer goed door zouden komen.  

In augustus 2020 was het erg warm. Sommigen mensen hadden extra last van de hittegolf. Ouderen 

hebben bijvoorbeeld een lagere dorstprikkel en hierdoor meer kans op uitdroging. Ook mensen met 

onderliggende ziektes of psychische beperkingen lopen meer risico. In deze augustus overleden in 

Nederland 500 mensen als gevolg van hittestress. Tijdens de bijeenkomst ‘hitte in Coronatijd’ bleek 

dat de kennis over hittestress en de communicatie over wat je kunt doen bij hittestress beter konden. 

De VWC werkte mee met de verspreiding van informatie en tips onder het netwerk van 

vrijwilligerscoördinatoren in Nijmegen. Waar nodig wierf de VWC vrijwilligers die zich in dit kader 
konden inzetten. Onder andere het initiatief van het Rode Kruis om een Hitte-bingo te organiseren, 

bleek heel waardevol. In 2021 wordt een vervolg gegeven aan dit overleg en deze samenwerking. 

 

Brede sociale basis 
TwynstraGudde voerde in opdracht van de gemeente Nijmegen een onderzoek uit aangaande de 

sociale basis. Met de input van diverse stadsgesprekken die op diverse niveaus in 2020 plaatsvonden, 

stelde TwynstraGudde de Notitie Bouwstenen voor een sterke sociale basis op. Ook de VWC nam 

deel aan een aantal van deze gesprekken en leverde input vanuit haar kennis en ervaring over de 
ontwikkelingen rondom het vrijwilligerswerk. 

In vervolg op deze stadsgesprekken verscheen de Startnotitie van de gemeente Nijmegen “Samen 

werken, samen sterk”: een procesnotitie met de uitgangspunten voor de visie en het kader voor de 

sterke sociale basis. Medio 2021 zal dit leiden tot nieuw beleid voor een periode van 4-5 jaar. 

 

2  Verbinden en makelen 

De VWC zet zich in het kader van vrijwilligerswerk in voor het verbinden van de verwachtingen en 

belangen van de verschillende maatschappelijke spelers. In het bijzonder betreft dit het makelen van 

vraag en aanbod van vrijwilligers en de versterking van het vrijwilligerswerk in het algemeen. 

 

Bemiddelingscentrum  
Ten aanzien van de bemiddeling liep, als gevolg van het coronavirus, alles anders dan anders. Sinds 

medio maart 2020 is het Bemiddelingscentrum gesloten voor bezoekers. Contacten verliepen vanaf 

dat moment telefonisch of per mail.  
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De VWC streeft naar een betrouwbare dienstverlening waarbij er persoonlijk contact mogelijk is om 

vragen van zowel vrijwilligers als organisaties te beantwoorden. Het kantoor van de VWC was op 

maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Het Bemiddelingscentrum was 

geopend op maandag t/m donderdag van 10.00 – 16.00 uur. Op deze tijden was er de mogelijkheid 

voor vrijwilligers die dat op prijs stelden om telefonisch, via beeldbellen of via Teams, in gesprek te 

gaan met een medewerker. Hoewel de website een grote rol heeft in het bemiddelingsproces, is het 
belangrijk om vrijwilligers de keuze te bieden. Niet iedereen maakt gemakkelijk en vanzelfsprekend 

gebruik van digitale middelen. Sommige mensen vinden het prettig om eerst een gesprek te hebben 

met een medewerker vacaturebank, die hen informeert en kan adviseren om de juiste plek te vinden. 

Persoonlijk contact via het Bemiddelingscentrum van de VWC blijft essentieel. 

Medewerkers van het Bemiddelingscentrum bleven alle geplaatste vacatures controleren aan de hand 

van criteria voor vrijwilligerswerk. Tijdens de coronamaatregelen werden daarbij vanzelfsprekend 

andere criteria gehanteerd. Hiermee garandeerde de VWC de kwaliteit en veiligheid van de 
aangeboden vrijwilligersvacatures. Wanneer een vacature niet voldeed aan de criteria of als er twijfels 

waren over de vacature, werd er altijd contact opgenomen met de organisatie die deze had 

aangeleverd. 

Veel mensen wisten de VWC telefonisch of per e-mail te vinden, ook voor dienstverlening die niet 

regulier tot de taken van de VWC behoort. De VWC-medewerkers pakten alles direct op en hielpen 

mensen zo goed mogelijk met hun vragen. Indien van toepassing werd contact gelegd met en 

doorverwezen naar collega-organisaties.  

De eerst helft van 2020 was er logischerwijs vanuit organisaties weinig tot geen behoefte aan nieuwe 
vrijwilligers en zette de VWC de werving op het grootste gedeelte van de reguliere vacatures “on 

hold”. Na de zomer trok dit, binnen alle beperkingen, langzaam wat aan maar vanaf het vierde 

kwartaal zakte de vraag weer in. 

In 2020 zijn er 2.664 geslaagde bemiddelingen gerealiseerd. Dit was wegens de coronamaatregelen 

een enorme uitdaging en het zijn er uiteraard beduidend minder dan 2019 (4.829).  

 

Digitale vacaturebank, Coronahelpers Gelderland, de Whapp en Gelderse Handen 
Voor de bemiddeling via de vacaturebank waren vanwege COVID-19 en de coronamaatregelen in 

2020 beduidend minder vacatures beschikbaar. In totaal stonden er in 2020 gemiddeld 300 vacatures 

actief. Gedurende het jaar schreven zich 784 nieuwe vrijwilligers in. Aan het einde van het jaar 

stonden in totaal 11.838 vrijwilligers bij de VWC ingeschreven. In de talentenbank kwamen er 23 

talenten bij en stonden er dan 251 talenten ingeschreven. In 2020 meldden zich 47 nieuwe 

organisaties aan. Daarmee stonden er in totaal 898 organisaties ingeschreven op 31 december 2020. 

Zoals al vermeld, bezochten in 2020 minder bezoekers dan voorheen de website. Veel mensen die 

vrijwilligerswerk wilden gaan doen, namen telefonisch contact op. Tegelijkertijd is een andere 
ontwikkeling rondom de website gaande. Al langere tijd (dus nog voor het corona-virus) is de VWC 
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vanuit de Regionale Digitale Samenwerking (RDS) met andere vrijwilligerscentrales en -steunpunten 

in de regio bezig met uitbreiding van het digitale platform. De uitbreiding betreft o.a. de mogelijkheid 

voor het matchen van 1-op-1 hulpvragen en de verbinding van het bedrijfsleven met werknemers-

vrijwilligerswerk. Dit gebeurt in samenwerking met twee landelijke organisaties: WeHelpen en 

Deedmob.  

In verband met corona hebben WeHelpen en Deedmob versneld twee nieuwe platforms gelanceerd, 
namelijk de “Whapp” sinds maart 2020, te vinden via www.whapp.nl (een app van WeHelpen) en de 

Gelderse website voor coronahelpers “www.coronahelpersgelderland.nl” (van Deedmob), sinds juni 

2020 beschikbaar. De betreffende vrijwilligerscentrales in de regio hebben deze beide platforms voor 

de korte termijn versneld meegenomen in hun eigen werkwijze. Voor de lange termijn (m.i.v. januari 

2021) wordt gewerkt aan een gezamenlijk regionaal platform “www.geldersehanden.nl” waarop deze 

drie (te weten: eigen website, de Whapp en coronahelpersgelderland) bij elkaar komen. Tegelijkertijd 

werken we hierbij aan het realiseren van samenwerking met lokale partners die essentieel zijn om het 
werken met deze instrumenten tot een succes te maken. In Nijmegen zijn dat o.a. Sterker, de 

Hulpdienst Nijmegen en Bindkracht10. 

 

Korte klussen en evenementen   
Steeds meer mensen willen zich, ook tijdens de coronapandemie, wél inzetten als vrijwilliger maar níet 

op structurele basis. Voor hen was in 2020 er een bescheiden aanbod beschikbaar; gemiddeld de 

helft van de mogelijkheden die doorgaans beschikbaar zijn.  

In 2020 namen voor deze vorm van vrijwilligerswerk opvallend veel jongeren contact op met de VWC. 
Via de vacatures die daarvoor op de website gepubliceerd werden, konden geïnteresseerde 

vrijwilligers rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisaties. Omdat de vrijwilligers zich, 

na contact hierover met de VWC, meestal rechtstreeks telefonisch of per e-mail bij de organisatie 

meldden, is het niet precies te zeggen om hoeveel vrijwilligers het hierbij gaat. 

 

Wijkgericht werven en inzetten van vrijwilligers  
Buurt- en burgerinitiatieven waren wisselend succesvol in 2020. De sociale netwerken van mensen 
met een hulpvraag bleken kwetsbaar als gevolg van COVID-19 en de maatregelen. De VWC, 

Bindkracht10 (Stiplijn, jongerenwerk en materiële dienstverlening), Sterker (Wegwijzer024, informele 

hulp, mantelzorg en SWT’s en de pilots voor de brede basisteams) en de Hulpdienst Nijmegen 

werkten daarvoor in 2020 meer en beter met elkaar samen. Daarnaast werkte de VWC o.a. samen 

met de wijkmedia om de verbindingen tussen hulpbieders en hulpvragers in de wijk te maken.  

 

Informatie en advies aan organisaties  
Organisaties ontvingen op verzoek informatie en advies in het kader van vinden en binden van 
vrijwilligers. Voor het binden van vrijwilligers is het belangrijk zaken goed geregeld te hebben. De 

VWC informeerde hen daarbij regelmatig over o.a. een goede functieomschrijving voor (nieuwe) 
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vrijwilligers of over het ontwikkelen of verbeteren van hun vrijwilligersbeleid. Hierbij werd 

gebruikgemaakt van de zelfevaluatie “Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld” van het NOV en de “checklist 

vrijwilligersbeleid”. Ook maakte de VWC promotie voor, en werden organisaties geïnformeerd over de 

regeling gratis VOG, vrijwilligerswerk en een WW-uitkering, de methodiek “In Veilige Handen” en het 

Vrijwilligersfonds Nijmegen.  

De adviesgesprekken die plaatsvonden hadden veelal te maken met het opzetten van nieuwe 
(vrijwilligers)projecten, acute problemen/knelpunten met vrijwilligers of de uitvoering van 

vrijwilligerswerk. De eerste maanden van 2020 betrof het reguliere thema’s zoals vrijwilligersbeleid, 

wet-/regelgeving, vrijwilligersverzekering etc. Sinds de coronamaatregelen stonden deze zaken in een 

heel ander perspectief.   

De meeste organisaties konden/wilden niet ingaan op het aanbod van nieuwe vrijwilligers. Daarnaast 

kreeg de VWC signalen dat vrijwilligers op zoek gingen naar andere bezigheden, omdat zij door de 

coronamaatregelen voorlopig niet terecht konden bij de organisatie waar zij vrijwilligerswerk doen. De 
VWC zette het hele jaar daarom hoog in op het behoud van vrijwilligers bij organisaties. Om die reden 

werden direct vanaf medio maart wekelijkse belrondes met organisaties gestart om met hen mee te 

denken ten behoeve van informatie en advies. Tot en met 31 december was er telefonisch en 

proactief contact met ruim 600 organisaties. Het resultaat aan reguliere informatie- en 

adviesgesprekken kwam weliswaar op 90, maar het feitelijke aantal lag feitelijk dus ver daarboven. 

 

Betrokken sectoren  
Bemiddeling en ondersteuning van organisaties vond plaats binnen alle sectoren namelijk: zorg en 
welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie, media, techniek, hobby en vrije tijd, 

onderwijs en educatie. Door de huidige en toekomstige ontwikkelingen namen zorg en welzijn, en in 

het bijzonder de (informele) zorg, een prominente en als gevolg van COVID-19 nog grotere plaats in 

binnen het vrijwilligerswerk dan het al deed. De VWC had hier ook in 2020 aandacht voor en heeft de 

samenwerking(en) op dat vlak gecontinueerd en verstevigd.  

Ondanks het grote beroep vanuit zorg en welzijn op ondersteuning door de VWC, werd ook voldoende 

aandacht geschonken aan alle andere sectoren, zoals sport en recreatie, en kunst en cultuur.  
 

Maatschappelijk betrokken ondernemen  
Eind 2019 stopte de Rijk van Nijmegen-Uitdaging (RvN-U), een regionaal bedrijvennetwerk dat 

uitdaagde tot maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO), met haar activiteiten en hief de stichting 

op. Als gevolg van de jarenlange betrokkenheid van de VWC hierbij wisten bedrijven en organisaties 

de VWC in 2020 nog steeds te vinden in het kader van MBO. Aan bedrijven die materialen 

beschikbaar stelden, deed de VWC op die momenten suggesties voor organisaties die de materialen 

konden gebruiken. Tevens bemiddelde de VWC werknemers van bedrijven die de handen uit de 
mouwen wilden steken naar organisaties die dat goed konden gebruiken.   
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3  Versterken 

Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties hebben vanuit verschillende achtergrond behoefte aan 

advies en ondersteuning. De VWC Nijmegen bouwt en onderhoudt als koepelorganisatie een 

effectieve lokale en regionale infrastructuur en biedt daarbij, binnen de reguliere mogelijkheden, 

ondersteuning op maat. Daarbij draagt zij zorg voor het delen van kennis en ervaring binnen 

verschillende netwerken en tussen diverse sectoren. 

 
Organisatieondersteuning 
Ook voor organisaties stond de wereld van het vrijwilligerswerk als gevolg van het coronavirus op zijn 

kop. Op dezelfde wijze doorgaan als voorheen was geen optie. Niet alleen moesten zij actie 

ondernemen om hun organisatie in te richten rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM, maar 

ook hadden organisaties zorgen over hun voortbestaan en hadden zij moeite hun vrijwilligers te 

behouden. Deze situatie heeft zich heel 2020 voortgezet. 

 

Wat betreft de onzekerheid bij organisaties over hun voortbestaan gaf de wethouder al snel 

duidelijkheid: de door de gemeente gesubsidieerde organisaties zouden niet gekort worden als zij de 
gemaakte prestatieafspraken niet konden nakomen als gevolg van de coronamaatrelen. 

Het was niet duidelijk of alle vrijwilligers van betreffende organisaties nog daadwerkelijk beschikbaar 

en (ook in 2021) inzetbaar waren. Medio 2020 werd al gesignaleerd (niet alleen door de VWC 

Nijmegen, maar ook landelijk) dat er onder vrijwilligers sprake was van terughoudendheid en angst om 

weer te gaan beginnen. Je zou mogen verwachten dat dit in het tweede half jaar iets was afgenomen, 

maar met de achtereenvolgende verscherping, versoepeling en daarna weer ingestelde lockdown was 

dat niet het geval. In 2021 blijft dit zeker een aandachtspunt.  
 

Lokale en regionale netwerken  
Ten behoeve van overleg en samenwerking tussen organisaties in de informele zorg had het Netwerk 

Informele zorg en ondersteuning 4 maal overleg. Met hetzelfde doel werden diverse andere 

netwerkoverleggen georganiseerd en gefaciliteerd. Het betrof netwerkoverleggen van de 

vrijwilligerscoördinatoren van de ziekenhuizen (2x), de maatjesprojecten (3x plus belronde door VWC 

naar alle maatjesprojecten in de zomer) en de verzorg-/verpleeghuizen (2x). 

De agenda’s werden voornamelijk bepaald door het uitwisselen van kennis en ervaring over de wijze 
van omgaan met de coronamaatregelen in relatie tot vrijwilligers en het vrijwilligerswerk binnen de 

betrokken organisaties. Goede ideeën en tips werden gedeeld, ook over de manier waarop vrijwilligers 

betrokken konden blijven en het contact met hen kon worden onderhouden.  

 

Samenwerking lokaal en wijkgericht  
Zowel met Sterker, Bindkracht10, de SWTs als met de Stips was regelmatig contact en overleg. Aan 

hen werd informatie en advies gegeven over: vrijwilligerswerk, vacatures in de betreffende wijk, 
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specifieke doelgroepen, vrijwilligersbeleid en de vrijwilligersverzekering. De Stips verwezen 

(potentiële) vrijwilligers voor informatie, advies en bemiddeling regelmatig door naar de VWC. 

Andersom bemiddelde de VWC regelmatig vrijwilligers naar de Stips die op zoek waren naar 

vrijwilligers. In het kader van integrale samenwerking was de VWC aangehaakt bij Sterker voor twee 

pilots van de SWT’s, in Lindenholt en Zuid, onder de noemer pilot “Brede Basisteam” (BBT). 

Nijmegen Stad van Compassie, de Wijkfabriek en de VWC werkten met elkaar samen bij het 
organiseren van de Vrijwilligerscafés Nijmegen. Daarbij had de VWC een faciliterende rol. Doel was 

het creëren van mogelijkheden voor laagdrempelige ontmoeting van vrijwilligers waarbij kennis en 

ervaring kon worden uitgewisseld. In 2020 zijn er 3 vrijwilligerscafés georganiseerd. Naast de 

Wijkfabriek en het Huis van Compassie werd de Lindenberg de derde vaste locatie voor het 

Vrijwilligerscafé Nijmegen.  

Met o.a. Stichting Present, Club Goud, Jimmy’s, JongerenStip, JongerenLab en Ieder talent telt werkte 

de VWC structureel en actief samen waar het ging om het werven van vrijwilligers. Deze organisaties 
zijn aantrekkelijk voor jongeren. Voor Stichting Present werden ook klussen aangeleverd wanneer de 

VWC de behoefte daaraan signaleerde. 

Gemeenten uit de regio en de Rabobank Rijk van Nijmegen namen in voorgaande jaren het initiatief 

om de regio sociaal-economisch te versterken onder de noemer RvN@. Inwoners, overheid, onderwijs 

en bedrijfsleven werken in dit traject samen aan een krachtiger regio. Ondernemers, onderwijs, 

overheden en inwoners zijn de beweging RvN@ gestart om de potentie van de regio nog beter te 

benutten. In RvN@ werken ze binnen thema’s samen aan ambitieuze projecten die een helder 
verdienmodel voor welvaart en welzijn kennen. De leden van deze groeiende community versterken 

elkaar en de regio door kennis, netwerken en vaardigheden te delen, en waar mogelijk interregionale 
en internationale verbindingen te leggen. De VWC werft vrijwilligers voor de diverse projecten van 

RvN@ en is daarnaast zelf betrokken bij de RvN@-projecten “Samenwerken aan werk” en “Financiële 

zelfredzaamheid” en uiteraard haar eigen project RvN@innoveert vrijwilligerswerk.     

 

Informele hulp en ondersteuning  
Naast het gezamenlijk ondersteunen van het Netwerk informele hulp en ondersteuning, en het 

realiseren van een specifiek scholingsprogramma voor vrijwilligers in de informele zorg, besteedden 

de VWC en Sterker extra aandacht aan de informele zorg, ieder vanuit haar eigen rol en taak. Zo werd 

er voor kennismaking en het vergroten van het inzicht, bij bijvoorbeeld de leden van de SWT’s, Stips, 

Thuiszorgorganisaties en Wijkverpleegkundigen, in de mogelijkheden van de informele zorg een 
speeddate georganiseerd in februari 2020. Tevens was er regelmatig contact over het actualiseren 

van de informatie over de informele zorg op Wegwijzer024.  

In 2020 werd de VWC als gevolg van de coronamaatregelen toenemend benaderd door mensen met 

een hulpvraag. Deze horen niet vanzelfsprekend thuis bij de VWC en zodoende was er steeds vaker 

contact tussen de VWC, Sterker, Bindkracht10 en de Hulpdienst.  
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Standaardoplossingen boden ten tijde van corona vaak geen oplossing en mensen met complexere 

hulpvragen werden, tot hun grote frustratie, van het kastje naar de muur gestuurd zonder dat hun 

probleem werd opgelost. Met name psychisch kwetsbaren vielen tussen wal en schip. Het waren vaak 

schrijnende verhalen waarbij we allemaal graag wilden helpen, maar vanuit elke organisatie 

afzonderlijk niet bij machte waren om dit te doen. 

Maatwerk wordt daarbij (steeds meer) van belang en het is nodig dingen te creëren die er nog niet 
zijn. Verandering is aan de orde van de dag en dit vraagt om meer en betere samenwerking met ook 

aandacht voor en inzicht in de mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers daarbij.  

Niet meer alleen doorverwijzen naar elkaar (doorschuiven van het probleem), maar gezamenlijk 

oppakken van complexe vraagstukken is hierbij wenselijk. Daarmee kunnen we radeloosheid, 

slepende kwesties en vergroting van de problematiek voorkomen. Dit vraagt echter om betere 

afstemming en onderlinge samenwerking. 

Eind oktober sloten de VWC, Bindkracht10 en Sterker sociaal werk een convenant waarin zij met 
elkaar afspraken daar vorm en inhoud aan te gaan geven, een projectgroep in te stellen voor de 

uitwerking daarvan en daarbij gezamenlijk gebruik te gaan maken van het nieuwe digitale 

matchingsplatform Gelderse Handen dat in januari 2021 online zou gaan (zie ook bladzijde 10). 

Daarbij gaat ook de Hulpdienst als samenwerkingspartner participeren in de projectgroep. 

 

Vrijwilligersraad Nijmegen  
De Vrijwilligersraad Nijmegen (VWRN) is opgericht om op te komen voor de belangen van vrijwilligers. 

De VWRN bestond in 2020 uit 5 leden, allen actief als vrijwilliger. De leden van de VWRN zijn uit 
verschillende sectoren afkomstig en creëren hierdoor een divers gezelschap met ieder hun eigen 

belangen, onderwerpen en kijk op zaken die relevant zijn voor vrijwilligers/het vrijwilligerswerk. De 

Vrijwilligersraad bespreekt door het jaar heen onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Het is een 

zelfstandige commissie die wordt gefaciliteerd door de VWC. In 2020 kwam de Vrijwilligersraad 3 keer 

bijeen, waarvan 2 keer op locatie VWC en 1 keer online in verband met de coronamaatregelen. 

Tussendoor was er regelmatig contact over de trends en ontwikkelingen als gevolg van deze 

maatregelen, waarbij er specifiek aandacht was voor bestuursvrijwilligers.  
 

Financiële vergoeding vrijwilligers 

In april/mei vonden een aantal gesprekken plaats met de politiek (Groen Links) en de gemeente 

(ambtenaar / wethouder). Het ging onder meer over de vraag of de VWC signalen van vrijwilligers 

kreeg over het stopzetten van de vrijwilligersvergoeding, mede waardoor vrijwilligers in financiële 

problemen konden komen. Met name mensen in de bijstand konden daarmee te maken krijgen. Bij de 

VWC kwamen hierover in 2020 geen signalen binnen.    

Naast het gesprek over de mogelijke gevolgen van het wegvallen van de vrijwilligersvergoeding voor 
mensen die in de bijstand zitten, werd gesproken over de vraag of organisaties inderdaad 

vrijwilligersvergoedingen stopzetten in het geval hun vrijwilligers genoodzaakt waren thuis te blijven. 
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Bij organisaties die vrijwilligers betalen op basis van aanwezigheid zou dit misschien aan de orde zijn. 

De berichtgeving vanuit de wethouder zorg en welzijn over het niet korten op subsidies voor 

organisaties indien zij als gevolg van de coronamaatregelen hun prestatieafspraken niet konden 

nakomen, gaf aan dat het stopzetten van een vrijwilligersvergoeding eigenlijk niet nodig is. 

Afgesproken werd dit van beide kanten breder te communiceren.   

 

VNG Vrijwilligersverzekering  
De gemeente Nijmegen heeft sinds 2015 de collectieve VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten voor 

vrijwilligers. Hierdoor hoeven organisaties en vrijwilligers zich niet meer apart aan te melden om 

aanspraak te maken op deze vrijwilligersverzekering. Voor vrijwilligers in Nijmegen is het hiermee 

verzekeringstechnisch beter geregeld. De VWC bleef ook in 2020 regelmatig informatie over de VNG 

Vrijwilligersverzekering verstrekken en heeft hierover informatie op haar website staan. In het kader 

van de coronamaatregelen en de verantwoordelijkheid van organisaties ten aanzien van al of niet 
kunnen/mogen doorgaan met het inzetten van vrijwilligers werd de VWC in 2020 regelmatig benaderd 

met vragen over de vrijwilligersverzekering. Deze waren in veel gevallen dermate specifiek dat 

doorverwezen werd naar Centraal Beheer, waar de betreffende verzekering is ondergebracht. 

 

4  Verbreiden 
Het suffe en geitenwollensokken imago van vrijwilligerswerk is o.a. door promotie van de 

veelzijdigheid en diversiteit van vrijwilligerswerk, plus het waarderen ervan sterk veranderd. De VWC 

Nijmegen heeft ook in 2020 het vrijwilligerswerk blijvend gepromoot, de website steeds actueel 

gehouden in het kader van de coronamaatregelen en het vrijwilligerswerk dat ondanks de 

maatregelen nog wel gedaan kon worden extra onder de aandacht gebracht.   
 
Website Vrijwilligerscentrale Nijmegen  
De website van de VWC is een belangrijk online platform voor Nijmegen waarop via de vacaturebank 

en de talentenbank vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar wordt gebracht. Daarnaast is het 

een verzamelplaats van informatie over vrijwilligerswerk, zowel voor vrijwilligers als voor 

maatschappelijke organisaties. 

Op de speciale coronapagina was informatie te vinden over vrijwilligerswerk in coronatijd. In de 

paragraaf Trends en ontwikkelingen (bladzijde 6) vermeldden we al dat mensen die in 2020 op zoek 
gingen naar vrijwilligerswerk met name telefonisch contact opnamen. Daarvoor bezochten zij over het 

algemeen niet de website, omdat zij het idee hadden dat vrijwilligerswerk niet mogelijk was vanwege 

de maatregelen. Daarnaast gingen zij ervan uit dat de vacatures die er stonden niet meer “open 

stonden”. Anderen waagden zich niet aan vrijwilligerswerk vanwege angst het virus op te lopen of 

vanwege de lockdown die op een gegeven moment van kracht was. Dit teruggelopen websitebezoek 

is ook terug te zien in het lagere aantal bezoekers van de website. In 2020 trok de website 25.608 

unieke bezoekers die 32.738 keer de website bezoeken.  
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In 2020 werd gewerkt aan een nieuwe website, met nieuwe functionaliteiten en een tool voor 1-op-1 

matches. Dit gebeurde in samenwerking met de andere vrijwilligerscentrales in de regio die 

gebruikmaken van het gezamenlijke regionale digitale platform www.vrijwilligerswerkgelderland.nl. Het 

platform waarvan de nieuwe website van de VWC deel uitmaakt, wordt in januari 2021 gelanceerd 

onder de naam www.geldershanden.nl. De website www.coronahelpersgelderland.nl die in 2020 werd 

opgezet, wordt geïntegreerd in de nieuwe website. De VWC, Bindkracht10, Sterker en de Hulpdienst 
gaan daarbij gezamenlijk gebruikmaken van de 1-op-1 matchingtools om op die manier hun werkwijze 

te verbeteren en de samenwerking te versterken. 

 
Digitale nieuwsbrieven  
Via twee verschillende digitale Nieuwsbrieven informeerde de VWC 4 keer per jaar vrijwilligers en 

organisaties over het vrijwilligerswerk in Nijmegen. 

In de nieuwsbrief ‘Vrijwilligers 024’ werden in iedere editie de nieuwste vacatures gepromoot, werden 

aankomende (online) workshops en interessante vrijwilligersactiviteiten uitgelicht en kon men het 

laatste nieuws rondom vrijwilligerswerk lezen. Zo’n 4.000 vrijwilligers ontvingen deze nieuwsbrieven.  

De ‘Nieuwsbrief voor organisaties’ informeerde organisaties over mogelijkheden om vrijwilligers te 

vinden en te binden, over nieuwe ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk, wijzigingen in wet- en 

regelgeving en werden zij geattendeerd op online alternatieven voor cursussen en evenementen. 
Gemiddeld 1.250 (vertegenwoordigers van) organisaties ontvingen deze nieuwsbrieven. 

Al snel na aanvang van de coronacrisis verscheen er een extra Nieuwsbrief voor organisaties met 

relevante informatie over het vrijwilligerswerk in relatie tot de coronamaatregelen. En ook verscheen er 
eind maart 2020 een extra editie van de Nieuwsbrief “Vrijwilligers 024” met  informatie voor vrijwilligers 

en hun vrijwilligerswerk in relatie tot de coronamaatregelen. In de Nieuwsbrieven die in vervolg daarop 

gedurende het jaar 2020 verschenen, werden tips en goede voorbeelden gedeeld.  

 
Social media  
Ten tijde van de coronamaatregelen zijn sociale media nog belangrijker geworden. Met Facebook 

(897 volgers) en Twitter (822 volgers) werden (potentiële) vrijwilligers en organisaties bereikt. Volgers 
werden hiermee op de hoogte gehouden van actuele vacatures en de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van vrijwilligerswerk. In 2020 werden regelmatig e-learnings en webinars onder de aandacht 

gebracht. Tevens werden succesverhalen via deze weg gedeeld. Voor 2021 wordt gewerkt aan het 

opzetten van Instagram om de doelgroep jongeren nog beter te bereiken.  

 

Radio RN7  
Voor het promoten van actuele vacatures werkte de VWC samen met RN7. Dagelijks werden actuele 

vrijwilligersvacatures uitgelicht en besproken. 
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Promotie tijdens activiteiten, beurzen en markten  
Het grootste deel van de activiteiten, beurzen en markten waaraan de VWC in 2020 zou deelnemen 

voor promotie van het vrijwilligerswerk werden door de coronamaatregelen soms meermaals verzet, 

maar uiteindelijk geannuleerd. In enkele gevallen werden alternatieve activiteiten georganiseerd. Waar 

mogelijk haakte de VWC daarbij aan met een pitch en het beantwoorden van vragen van deelnemers 

aan deze online bijeenkomsten. In 2020, met name de eerste drie maanden, nam de VWC deel aan 
11 bijeenkomsten, acties, activiteiten of evenementen voor het promoten van vrijwilligerswerk. 

 

NLdoet  
Net zoals alle activiteiten en evenementen werd in 2020 ook NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland, geannuleerd. Met de organisaties die al klussen hadden aangemeld, besprak de VWC of 

zij die klussen op een andere manier met ondersteuning van (extra) vrijwilligers alsnog zouden kunnen 

uitvoeren. In sommige gevallen waren de klussen niet urgent. Enkele klussen waar wel sprake was 

van urgentie zouden zodanig georganiseerd kunnen worden dat ze alsnog uitgevoerd konden worden. 

Vanwege de coronamaatregelen konden de al aangemelde externe vrijwilligers niet worden ingezet. 

De VWC heeft de betreffende organisaties gevraagd deze vrijwilligers hierover bericht te sturen en 
hen naar de VWC te verwijzen voor mogelijke alternatieven waar zij zich voor zouden kunnen inzetten. 

 

Meer dan handen Vrijwilligersprijzen 
Club Vagebond, Stichting Present en Nijmegen Stad van Compassie ontvingen tijdens het 

Vrijwilligerscafé op 27 januari, in het Huis van Compassie, een plaquette ter ere van hun nominatie 

voor de Nationale Vrijwilligersprijzen 2020. Die nominatie verdienden zij met respectievelijk hun 

initiatieven voor de Stadswandeling, het project “Samen voor elkaar” en het Vrijwilligerscafé Nijmegen.  

Tijdens de uitreiking lichtten de genomineerden hun initiatief nader toe. Zo vertelde Björn Geilem van 

Club Vagebond over hun Stadswandelingen waarbij een (ex-)dakloze en/of (ex-) drugsverslaafde 

vertelt over het leven op straat. Op professionele wijze zetten deze mensen hun talenten in als 

stadsgids. Ze nemen je mee in de keiharde realiteit van het Nijmeegse straat- en daklozenleven.  

Judith Ferrier van Stichting Present vertelde hoe zij via “Samen voor elkaar” met inburgeraars 

groepsgewijs activiteiten organiseren voor en met mensen die hulp en/of gezelschap op prijs stellen. 

Inburgeraars doen zo praktische ervaring op in de Nederlandse samenleving.  

Namens het Vrijwilligerscafé nam Hans Slavenburg de plaquette in ontvangst. Het vrijwilligerscafé is 

een laagdrempelige manier om mede-vrijwilligers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen onder het 

genot van een drankje.  

De Nationale Vrijwilligersprijzen (voorheen de Meer dan handen Vrijwilligersprijzen) is een initiatief van 

de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De Nijmeegse genomineerden 

behoorden uiteindelijk niet tot de winnaars van de landelijke prijzen.   
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Waardering vrijwilligers in coronatijd 
Met de wethouder werd in 2020 gesproken over het belang van het behoud van vrijwilligers. Ondanks 

dat zij (tijdelijk) moesten stoppen met het vrijwilligerswerk was het wenselijk vrijwilligers betrokken te 

houden bij de organisatie. De VWC adviseerde organisaties hierover. Gesproken werd over het grote 

belang van waardering tonen voor vrijwilligers in het algemeen en het benadrukken van hetgeen 

vrijwilligers wél (kunnen) doen in deze tijden van corona. Daarop nam wethouder Visser het initiatief 
om op 18 juni 2020 symbolisch een bos bloemen te overhandigen aan alle Nijmeegse vrijwilligers, die 

namens deze vrijwilligers door de VWC Nijmegen in ontvangst genomen werd. Op meerdere websites 

en (social) media werd hier op diverse manieren aandacht aan gegeven. Dit werd door vrijwilligers erg 

gewaardeerd. 

 

Lokaal Compliment  
Met groot genoegen organiseert de VWC het jaarlijks Lokaal Compliment. Een moment in het jaar om 

expliciet de waardering te uiten voor het vrijwilligerswerk dat voor en in de stad Nijmegen wordt 

verricht. Met de pr-campagne, die jaarlijks ruim drie maanden voor aanvang start, brengen we de 

Nijmegenaren en maatschappelijke organisaties, sportclubs en verenigingen op de hoogte van deze 
feestavond en de waardering die de VWC en gemeente Nijmegen hebben voor alle inzet.  

De editie 2020 kende vanwege de coronamaatregelen veel onzekerheid en was een enorme 

uitdaging. Lange tijd werd ingezet op een combinatie van een offline en online feest. Op het laatste 

moment werd besloten over te gaan op een volledig online evenement. Tot die tijd was er in de 

welzijnssector niet veel ervaring opgedaan op dit gebied en bleek de VWC (ook landelijk) een 

voorloper met de volledig online organisatie van dit feest. 

Op 13 november ging het Lokaal Compliment online. Het werd een spetterende avond. De digitale 
slingers hingen, vele vrijwilligers waren vanuit huis ingelogd en Bennie Solo bracht de sfeer er meteen 

goed in. Met humor, liedjes en een spetterende presentatie in zijn blauwe glitterpak en giga 

plateauzolen pakte hij de kijkers vanaf het begin bij de lurven. Het werd echt interactief: veel kijkers 

thuis kwamen aan het woord, er werd volop gechat en veel gelachen.  

Wethouder Grete Visser reikte het symbolische Lokaal Compliment uit, als dank aan alle Nijmeegse 

vrijwilligers. Roy Langenberg, vrijwilliger bij Doornroosje, nam het bijbehorende boeket in ontvangst. 

De gemeente koos dit jaar als symbool voor Doornroosje, en voor Roy, om speciaal de sector Kunst 

en Cultuur een hart onder de riem te steken. Door de coronacrisis lag hier vrijwel alles stil. Toch 
zochten mensen als Roy (in het dagelijks leven operator bij NXP) flexibel naar manieren om een 

bijdrage te leveren. En dat gold voor het vrijwilligerswerk in zijn geheel, dat een gevoelige klap heeft 

gekregen.  

Zoals de wethouder zei: “We zetten een bijzondere vrijwilliger in het zonnetje, als symbool voor al die 

vrijwilligers die het leven mooier maken. Maar we hebben deze avond meerdere redenen voor een 

online feestje. Want de Vrijwilligerscentrale Nijmegen bestaat 40 jaar. Daar ben ik heel erg blij mee, en 

ook met de 68.000 vrijwilligers die we in onze stad hebben!” Kort ging de wethouder in op het 
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Nationale jaar voor Vrijwillige inzet dat 2021 wordt. Gedurende het hele jaar 2021 zal alles wat 

vrijwilligers doen voor onze stad extra aandacht krijgen. 

In vervolg hierop werd een quiz gespeeld waarbij kijkers via hun telefoon meerkeuzevragen konden 

beantwoorden. De vragen waren gevarieerd: van muziekvragen tot echt Nijmeegse weetjes.  

Cabaretier Joop Vos bracht tussendoor met liedjes en sketches een ode aan de vrijwilligers én hun 

partners. Daarna kwamen de bingokaarten op tafel. Bennie draaide het bingo-rad en las de getallen 
voor. De winnaars werden beloond met een lekkere taart. De taarten gingen onder andere naar 

Avond4daagse kernteam Noord, Scouting Lent, de DAR en de huiskamer bij het RIBW. 

Marcel Rözer, columnist bij de Gelderlander, onderbrak de bingo nog even met een prachtige column. 

Deze stond de volgende dag in verkorte vorm in de krant. Bennie Solo sloot de avond af met ‘Het 

kleine café aan de haven’. De kijkers zongen luidkeels mee.  

Het online Lokaal Compliment was een mooi en leerzaam initiatief dat beter uit de verf kwam dan we 

hadden durven hopen. 

 

5  Verankeren 

De VWC, als expertisecentrum voor vrijwilligerswerk in Nijmegen, zorgt ervoor dat opgedane kennis 

en ervaring beschikbaar is en gebruikt kan worden voor (door)ontwikkeling en innovatie. De VWC 

Nijmegen verspreidt en borgt deze kennis door het plaatsen van handleidingen, checklists en 

methodieken op de website en o.a. door de volgende activiteiten in 2020. 

 

Scholingsplatform  
De Vrijwilligersacademie Nijmegen is een online platform voor scholing rondom vrijwilligerswerk, voor 

vrijwilligers én beroepskrachten. Het scholingsaanbod komt op twee manieren tot stand. 
Enerzijds worden scholingen aangeboden die worden georganiseerd door samenwerkingspartners 

van de Vrijwilligersacademie waaronder naast de VWC bijvoorbeeld de HAN, het Leerwerk Loket en 

het Zelf Regie Centrum (ZRC). Dit betreft scholingen door professionele trainers. Het idee hierachter 

is dat betrokken scholingspartners hun scholingsaanbod stadsbreed openstellen voor vrijwilligers, 

waardoor zij in de gelegenheid zijn om zonder (hoge) kosten goede trainingen te volgen. Een 

duurzame manier van scholingen verzorgen. 

Anderzijds worden trainingen aangeboden die gegeven worden door vrijwillige trainers. Hierdoor zijn 
er over het algemeen voor deze trainingen geen kosten voor de deelnemers. Het principe 

Vrijwilligerscollege (scholingen voor en door vrijwilligers), een initiatief van het Kansfonds, ligt hieraan 

ten grondslag.  

Begin 2020 werden diverse workshops en trainingen georganiseerd, maar vanaf medio maart werden 

deze door alle organisaties ‘on hold’ gezet. Naarmate de periode van de coronamaatregelen langer 

duurde werden deze definitief geannuleerd en verzet naar het tweede halfjaar. In september/oktober 
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zou weer gestart worden. Maar nog voordat de eerste workshops konden plaatsvinden moesten ook 

deze geannuleerd worden.  

Vrijwilligers gaven aan tijdens de periode van thuis zitten graag bijvoorbeeld een e-learning te volgen. 

Het programma van e-learnings en Webinars werd om die reden uitgebreid van 12 (begin 2020) naar 

32 eind december 2020.  

Door Financieel Fit Rijk van Nijmegen, de HAN en onder andere de VWC werd in 2020 verder gewerkt 
aan het ontwikkelen van de Armoede Experience. Op 10 maart 2020 werd een try-out gedaan. Op 

basis daarvan werkten studenten van de HAN het concept verder uit, waarmee zij in februari 2021 

klaar hopen te zijn. Uiteindelijk is het doel dat deze Armoede Experience aangeboden gaat worden via 

de Vrijwilligersacademie Nijmegen. 

Met de Vrijwilligersacademie Nijmegen faciliteert de VWC Nijmegen vrijwilligers en organisaties om te 

investeren in hun kennis en vaardigheden om via deze weg het vrijwilligerswerk te versterken. Steeds 

meer organisaties zien de meerwaarde van het delen van hun kennis waardoor er vaker 

samengewerkt wordt om scholing voor vrijwilligers te organiseren. Vrijwilligers ervaren deze vormen 

van scholing als erkenning en waardering voor het vrijwilligerswerk dat zij doen.  

Binnen het aanbod van de Vrijwilligersacademie Nijmegen zijn zowel kostenvrije als commerciële 
scholingen te vinden. In 2020 werden via de Vrijwilligersacademie in de maanden januari tot en met 

maart 39 trainingen en workshops aangeboden voor in totaal 429 vrijwilligers.  

 

Methodiek “In veilige handen”  
De VWC kan organisaties informeren over preventie van grensoverschrijdend gedrag. Organisaties 

die daarmee aan de slag willen gaan, kunnen daarbij gebruik maken van de landelijke methodiek “In 

veilige handen”. Deze methodiek is op de website van de VWC te vinden.  
 

 

NOV Keurmerk “Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld”  
Met de landelijke methodiek “Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld” kunnen maatschappelijke organisaties 

hun vrijwilligersbeleid verbeteren of ontwikkelen en hiervoor een keurmerk ontvangen. Organisaties 

kunnen hierbij gebruik maken van de bijbehorende checklist die door de VWC Nijmegen wordt 

gepromoot en op de website van de VWC te vinden is. De VWC Nijmegen is officieel een Goed 

Geregeld-adviseur. 
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Deel II  Projecten 

Naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen worden (nieuwe) projecten geïnitieerd, 

voorbereid, opgezet en uitgevoerd. In 2020 ging het om de volgende projecten. 

Bijzonder werkt  
Al ruim een decennia lang kloppen mensen bij de VWC aan die een behandeling hebben of hebben 

gehad bij een GGZ-instelling zoals Pro Persona, RIBW en Iriszorg. Hun achtergrond loopt uiteen van 

psychiatrie tot verslaving en van autisme tot behandeling in een penitentiaire inrichting. Het gaat 

veelal om mensen die iets extra’s nodig hebben om weer mee te draaien in de maatschappij. Een stap 

richting vrijwilligerswerk vraagt in sommige gevallen om extra begeleiding of extra aandacht voor de 
wensen en mogelijkheden van de betreffende persoon.  

Naar aanleiding daarvan is een methodiek ontwikkeld voor de bemiddeling van deze doelgroep. Sinds 

2010 worden deze cliënten door de VWC bemiddeld naar vrijwilligerswerk onder de naam “Bijzonder 
Werkt”. De daarbij gebruikte methodiek en werkwijze worden jaarlijks geëvalueerd en aangescherpt. 

Er wordt vanuit de VWC steeds meer aandacht geschonken aan de mogelijkheden van de persoon en 

minder gekeken naar de beperkingen, alhoewel daar uiteraard ook rekening mee gehouden wordt. De 

behoefte aan dagritme, structuur, onder de mensen komen, iets nuttigs of zinvols doen en iets kunnen 

betekenen voor een ander zijn redenen waarom mensen zich aanmelden voor Bijzonder Werkt. 

Helaas hebben we in 2020 minder mensen kunnen bemiddelen dat we hadden gehoopt en gepland, 

dit had voornamelijk te maken met de maatregelen die zijn getroffen in verband met Covid-19. 
Afspraken konden hierdoor niet plaatsvinden en organisaties moesten hun deuren sluiten en namen 

geen nieuwe vrijwilligers aan. Daar waar het kon en waar het aansloot aan de wensen en 

mogelijkheden van de deelnemer, hebben we bemiddeld en gelukkig met positief resultaat. Juist voor 

deze mensen is het van belang dat zij een dagritme hebben en contact hebben met andere mensen. 

De rol van de medewerker van de Vrijwilligerscentrale was dan ook niet alleen bemiddelaar, maar we 

hebben ook een luisterend oor geboden, soms alternatieven kunnen aanbieden en contact 

onderhouden middels WhatsApp.  

Er hebben zich in 2020 in totaal 44 deelnemers aangemeld voor trajecten Bijzonder Werkt. Er waren 

nog 8 trajecten mee uit 2019. Opgeteld kwamen we daarmee uit op 52 deelnemers. Van hen hebben 

46 een traject aangeboden gekregen middels een intake en konden 31 bemiddeld worden en starten 

met vrijwilligerswerk. 
  

DOORstart!  
De doelgroep betreft mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt die middels vrijwilligerswerk 

vaardigheden aanleren en zodoende een opstart kunnen maken richting regulier betaald werk.  
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Een traject duurt 6 - 12 maanden. Gedurende het traject zullen er meerdere contactmomenten zijn 

tussen de deelnemer en de medewerker van de VWC. Ook zijn er contactmomenten met de 

contactpersoon van de vrijwilligerswerkplek.  

Een traject bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt gewerkt aan het vinden van passend 

vrijwilligerswerk, het in beweging krijgen van de deelnemer en het wennen aan een werkritme en het 

deel uitmaken van een organisatie. De tweede fase zal meer gericht zijn op het ‘arbeidsfit’ maken van 

de deelnemer. Bijvoorbeeld door het opbouwen van taken, competenties ontwikkelen, uitbreiden van 

werktijden, etc. Beide fasen bevatten maatwerk afgestemd op de deelnemer. 

Deelnemers van DOORstart! zijn cliënt bij het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en zijn, om diverse 

redenen, op het moment van aanmelden nog niet in staat om betaald werk te verrichten volgens de 

maatstaven die het WerkBedrijf hanteert. Wanneer wordt ingeschat dat het doen van vrijwilligerswerk 
positief kan bijdragen om de kans op betaald werk te vergroten, meldt het WerkBedrijf de cliënt aan 

voor DOORstart!.  

In 2020 hebben we 11 aanmeldingen ontvangen via het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Eén traject is 

ook afgrond in 2020. Deze deelnemer is in september 2020 een opleiding gaan volgen in de richting 

van het vrijwilligerswerk dat zij heeft gedaan tijdens het DOORstart! traject.  

De meeste aanmeldingen hebben we in de loop van de tweede helft van het jaar ontvangen. Voor 

twee van de kandidaten bleek dit traject niet passend te zijn. De meeste trajecten worden voortgezet 

in 2021.  

In de eerste helft van 2020 zijn we met name bezig geweest met de afspraken over DOORstart! en 

hebben we het goed afgestemd met het WerkBedrijf. Het was niet altijd eenvoudig om een passende 

werkplek te vinden, dat had enerzijds te maken met de beperkende coronamaatregelen en anderzijds 

met de complexe(re) situaties van de deelnemers. 

 

# Meedoen (voorheen Aan de Slag)   
Wat voorheen nog Aan de Slag wordt genoemd is in 2020 omgedoopt tot # Meedoen. De 

uitgangspunten zijn dezelfde gebleven. In samenwerking met Pharos, het Oranje Fonds, COA en 
VWC Utrecht is de VWC begin 2014 gestart met het pilotproject ‘Aan de Slag’. Binnen dit project 

worden asielzoekers woonachtig in het asielzoekerscentrum (AZC), in bezit van een status of in 

afwachting daarvan, op maat bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Door zich in te zetten als vrijwilliger 

hebben zij een zinvolle dagbesteding en leren ze de Nederlandse taal en Nederlandse gebruiken 

beter kennen. Tegelijkertijd hebben ze de mogelijkheid om buiten het AZC actief te zijn. Dit alles 

draagt bij aan het welzijn van deze doelgroep. Tevens blijkt het een laagdrempelige vorm van 
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integratie in de Nijmeegse samenleving te zijn, die door de betrokken organisaties erg gewaardeerd 

wordt. 

Deze pilot is inmiddels in meerdere steden in Nederland geïnitieerd. Naast Pharos en COA zijn andere 

betrokkenen/belanghebbenden NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk), plaatselijke AZC’s, 

vrijwilligerscentrales en -steunpunten. In 2020 committeerde het AMIF (Asiel, Migratie en 

Integratiefonds) zich tot en met december 2021 financieel aan dit project. Deelnemende partijen 
vormen inmiddels een groot netwerk, en ontmoeten elkaar regelmatig (in 2020 digitaal). Kennis, 

ervaringen en ideeën worden effectief met elkaar gedeeld. 

Met inzet van vaste vrijwilligers en in goede samenwerking met het AZC Nijmegen, is het bedoeling 

om vluchtelingen/asielzoekers als vrijwilligers te bemiddelen naar organisaties. De VWC Nijmegen 

coördineert het gehele logistieke proces (van inschrijving tot en met begeleiding naar diverse locaties) 

en legt contacten met maatschappelijke organisaties en organisaties die de klussen en evenementen 

die daarvoor in aanmerking komen organiseren.  

In januari/februari 2020 konden vrijwillige AZC-bewoners nog bemiddeld worden naar vrijwilligerswerk, 

maar sinds maart is dit stil komen te liggen vanwege corona. Er werden regelmatig pogingen gedaan 

dit weer op te starten, maar steeds opnieuw strandden deze op beperkende maatregelen als gevolg 

van het coronavirus. De ambitie om dit project tot een succes te maken is daarmee niet afgenomen. 

Zowel met de partners, de maatschappelijke organisaties als de vrijwilligers die vanuit de VWC 

betrokken zijn bij de uitvoering van dit project werd contact onderhouden. Zij stonden startklaar voor 

het moment dat we weer aan de slag zouden mogen. In de tussentijd werd gewerkt aan kansen voor 

de AZC-bewoners die recht doen aan de diversiteit van deze bewoners. Met vrijwilligerswerk dat 
aansluit op de kennis, kunde en interesses van (individuele) AZC-bewoners. 

 

Europass certificaat voor vrijwilligers  
De VWC Nijmegen vindt het belangrijk dat kennis die wordt opgedaan tijdens het doen van 

vrijwilligerswerk wordt erkend. De (werk)ervaring die mensen daarbij opdoen kan bijdragen aan het 

vergroten van kansen op de arbeidsmarkt, een volgende vrijwilligersplek of een grote rol hebben in de 
ontwikkeling van een individu.  

Voor het vastleggen van verworven competenties gebruikt de VWC Nijmegen het Europass certificaat 

voor vrijwilligers, zie Europass.nl/producten/vrijwilligers/ 

Binnen het project Onzichtbare Helden (lees meer hierover op bladzijde 27) konden we in 2020 voor 

12 jongeren een Europass certificaat voor vrijwilligerswerk uitreiken. Deze jongeren zetten zich 

minimaal 50 uur in als vrijwillige voorlezer van boeken voor blinden en slechtzienden, voor de 

organisatie Dedicon. Als dank en waardering voor hun inzet werden hun talenten en vaardigheden 
inzichtelijk gemaakt en vastgelegd in het Europass certificaat. 
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Upgrading Validation 
Begin oktober 2019 werd het project Upgrading Validation (UpVal) gestart. Doel van het project is het 

voor vrijwilligersorganisaties gemakkelijker maken om het “valideren van vaardigheden en 

competenties” op te nemen in hun vrijwilligersbeleid. Dit moet het voor vrijwilligers gemakkelijker 
maken om zich bewust te worden van de waarde van validatie als onderdeel van hun vrijwilligerswerk 

om hiervan te profiteren voor hun positie op de arbeidsmarkt en/of in de samenleving en voor hun 

persoonlijke ontwikkeling. En voor vrijwilligerscentrales moet het project helpen om 

vrijwilligersorganisaties aan te moedigen en te ondersteunen om validatie aan te bieden aan hun 

vrijwilligers. Ook moet het project verbindingen leggen tussen vrijwilligerswerk en het Europees 

Kwalificatieraamwerk (EQF) om daarmee de rol van vrijwilligerswerk bij het verbeteren van de 

inzetbaarheid van mensen te versterken. Het EQF is een initiatief om opleidingen binnen Europese 
landen (globaal) te kunnen inschatten op het niveau ervan. Het EQF onderkent acht verschillende 

opleidingsniveaus. 

Op basis van de ervaring die in een aantal landen is opgedaan met valideringstools voor het 
vastleggen van in vrijwilligerswerk verworven competenties, wordt bij UpVal fasegewijs toegewerkt 

naar het ontwikkelen van een “step by step roadmap”. Dit is een handleiding die zowel handvatten 

geeft om de juiste methode te kiezen als handvatten om ermee aan de slag te gaan.  

Dit wordt gedaan door onderzoek te doen naar ondersteuning op 3 niveaus (vrijwilliger, organisatie, 

koepelorganisatie) die nodig zijn om validatie in de vrijwilligerssector te implementeren. En door te 

onderzoeken welke succesvolle implementaties er zijn in Frankrijk, Nederland, België en Roemenië.  

UpVal is een samenwerking van EDOS Foundation en de partners die in Frankrijk, Roemenië, 
Nederland en België met dergelijke instrumenten werken, waarbij VWC Nijmegen participeert vanuit 

haar ervaring met de Europass. EDOS is de kartrekker en Europass Nederland is daarnaast ook 

betrokken in dit programma. Financiering komt van het EU-fonds Erasmus+.  

De eerste conclusies zijn dat er telkens weer projectmatig nieuwe methoden en samenhangende 

indelingen van competenties worden gemaakt. Deze zijn eigenlijk goed te kopiëren van alle andere 

reeds beschikbare methoden. Hoeveel vrijwilligers nu werkelijk gebruik maken van deze tools is veelal 

onduidelijk. Daar is vanuit dit project wel naar gekeken. In Frankrijk heeft de tool “Passeport” van 

Bénévolat 60.000 gebruikers. In Nederland is Europass een veel toegepaste tool. Nu ook in 

Vlaanderen, Tsjechië en Slowakije. Succesvolle voorbeelden zijn gebaseerd op modellen waarbij de 

vrijwilliger een portfolio maakt van zijn/haar opgedane ervaringen. Deze conclusies worden 

meegenomen in het vervolg van UpVal. De VWC Nijmegen is op 1 juni 2020 gestopt met haar inzet 
voor dit project; dit is overgenomen door Vereniging NOV.  
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Platform maatjesprojecten  
De VWC faciliteert het Netwerkoverleg maatjesprojecten. D.m.v. regelmatig intercollegiaal overleg, 

houdt een kerngroep vanuit deze maatjesprojecten zich bezig met ontwikkelingen ten aanzien van het 

gehele platform. 

Sinds 2016 voldoet het Platform maatjesprojecten aan de doelstelling een compleet overzicht van alle 

maatjesprojecten (zichtbaar) te maken; vraag en aanbod van (vrijwillige) maatjesvragen wordt bij 
elkaar gebracht en de kwaliteit van de vrijwillige inzet van maatjes wordt versterkt. Vanuit de website 

maatjesnijmegen.nl weet het platform zich te profileren, en wordt de zichtbaarheid van de 

maatjesprojecten in Nijmegen vergroot bij hulpvragers en verwijzers zoals de SWT's en de Stips. Het 

Platform maatjesprojecten bestaat uit álle maatjesprojecten in Nijmegen en draagt bij aan kortere 

lijnen tussen de maatjesprojecten en formele zorg, het gerichter kunnen doorverwijzen en naar het 

verkorten van wachtlijsten. In 2020 is er 1 nieuw maatjesproject aangehaakt. Het totaal aantal 

maatjesprojecten dat zich op het Platform presenteert komt daarmee op 20 maatjesprojecten. 

Andere belangrijke ontwikkelingen in 2020: om beter inzichtelijk te maken wat maatje zijn betekent 

(voor hulpvrager en hulpaanbieder) is het aantal verhalen en video’s op maatjesnijmegen.nl 

uitgebreid.  

Het aantal bezoekers aan (de homepage van) maatjesnijmegen.nl is fors toegenomen. Door het als 

gevolg van corona wegvallen van het reguliere vrijwilligerswerk, zijn mensen op zoek gegaan naar 

alternatieve mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Dit heeft wellicht indirect (want niet meetbaar) tot 
meer matches geleid.  

In juni 2020 is de VWC gestart met coronahelpersgelderland.nl: een website voor 1-op-1 hulpvragen in 
tijden van corona. De maatjesprojecten zijn expliciet geattendeerd op deze site, waardoor zij steeds 

meer 1-op-1 hulpvragen namens cliënten zijn gaan plaatsen op deze site. Dit was een waardevolle 

aanvulling op het platform maatjesnijmegen.nl en heeft geleid tot meer matches. 

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen is begin augustus 2020 door de VWC een enquête uitgezet 

onder de maatjesprojecten. Dit om de effecten van COVID-19 op maatjesprojecten beter in beeld te 

krijgen en om de goeie voorbeelden en tips die daarbij gegeven worden binnen het netwerk van de 

maatjesprojecten te delen.  Daarover is een aparte rapportage verschenen. 

 

Maatschappelijke Diensttijd, twee proeftuinen en start derde 
Vanaf 2020 moest het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en toegankelijker zijn voor jongeren tussen de 

14 en 27 jaar. De overheid voerde hiervoor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in.  

Met het “Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd” zette ZonMw zich in voor de invoering van de 

Maatschappelijke Diensttijd. Daarbij had zij de ambitie dat iedere jongere die mee wil doen ook mee 

kán doen. Sinds september 2018 wordt er in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van 
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MDT, om eerst in de praktijk te ondervinden wat werkt. Er zijn inmiddels 87 proeftuinen die belangrijke 

informatie opleveren voor de doorontwikkeling van MDT in 2020.  

De VWC Nijmegen is samenwerkingspartner van twee proeftuinen, te weten ‘Start Academy’ van de 

HAN en ‘Onzichtbare Helden’ van Dedicon. In 2020 werd een derde toegekend: Music Moves! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Start Academy, begint bij jezelf!  
In deze proeftuin van de MDT staat het persoonlijke keuzeproces van het individu centraal. Meer 

specifiek; die van studenten aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Door een brede variatie 

aan (kortdurend) vrijwilligerswerk aan te bieden, wordt studenten de mogelijkheid geboden te 

ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.  

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Vrijwilligerscentrale Arnhem leggen contacten met organisaties 

en zorgen er zo voor dat 40 studenten in een periode van 18 weken (semester) 3x een dag 

vrijwilligerswerk verrichten in het domein van hun keuze. Er wordt gedurende de proeftuinperiode van 

18 maanden ingezet op 3 semesters, dus in totaal op 120 studenten. Daarvan vonden 2 semesters in 
2020 plaats.   

Het matchen van de vacatures gebeurt door de beide Vrijwilligerscentrales. De ervaringen in het 
vrijwilligerswerk helpt de studenten bij de oriëntatie op een studie of beroep en draagt bij aan hun 

persoonlijke ontwikkeling. Het doel is te komen tot intrinsiek gemotiveerde keuzes voor de toekomst. 

Voor zowel semesters 1 als 2 boden ruim 20 organisaties vrijwilligersplekken aan. Voor beide 

semesters boden de VWC Nijmegen en Arnhem daarmee tezamen via deze organisaties meer dan 

120 MDT-plaatsen aan. Na afloop van de inventarisatie van organisaties nam de VWC deel aan een 

beurs op de HAN. Studenten maakten kennis met en werden geïnformeerd over de deelnemende 

organisaties. De studenten legden voor de MDT zelf contact met de organisaties van hun voorkeur. 

Voor semester 3 was in principe sprake van dezelfde aantallen ware het niet dat corona in het spel 
kwam. Het grootste gedeelte van de plekken was niet beschikbaar, omdat deze organisaties voorlopig 

de deuren moesten sluiten. Voor zover mogelijk werden alternatieven aangeboden die door de 

studenten enthousiast opgepakt werden. Zij dachten daarbij zelf met organisaties mee en waren 

flexibel in hetgeen zij zelf te bieden hadden. Daarmee maakten zij in ieder geval kennis met het 

vrijwilligerswerk. Tevens konden zij een bijdrage leveren aan de samenleving en de mensen die het 

moeilijk hadden met de coronamaatregelen, waarbij hetgeen zij geleerd hebben tijdens het 

trainingsprogramma goed van pas kwam.   

 

Onzichtbare Helden  
In 2019/2020 werkte de VWC Nijmegen mee aan project ‘Onzichtbare Helden’ in samenwerking met 

Stichting Dedicon; een organisatie (met locaties in Grave en Rijswijk) die informatie toegankelijk maakt 

voor blinden en slechtzienden, bijvoorbeeld door middel van voelbare tekeningen, braille- en 
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luisterboeken. Met dit proefproject, gefinancierd door ZonMw, kon er onderzoek worden gedaan naar 

de invulling van de MDT.  

Met vrijwilligersklussen als voorlezer van boeken, kranten en tijdschriften, social media-medewerker, 

lid van een testpanel en audiotechnicus, wilde Dedicon onderzoeken hoe zij jongeren bij de 

ontwikkeling van hun producten kan betrekken en aan de organisatie kan binden. VWC Nijmegen nam 

tijdens het project de werving van deze nieuwe vrijwilligers voor haar rekening en was 

verantwoordelijk voor het uitreiken van Europassen aan de ‘Onzichtbare Helden’. 

Het project is succesvol afgerond. De VWC wierf 254 jongeren in plaats van de beoogde 220 

jongeren. En 55 jongeren rondden de (minimaal) 50 uur durende maatschappelijke diensttijd af, onder 

wie 3 jongeren met een visuele beperking. Op een enkeling na zijn alle ‘Onzichtbare Helden’ ook na 

de MDT vrijwilliger gebleven. Er is veel lering getrokken over de vraag hoe vrijwilligerswerk voor 
jongeren eruit moet zien en hoe jongeren te werven voor vrijwilligerswerk. Deze waardevolle 

informatie neemt de VWC Nijmegen mee bij het verder ontwikkelen en faciliteren van een goed MDT-

klimaat in Nijmegen. 

 

Music Moves!  
In november 2020 kwam het bericht dat de aanvraag bij ZonMw ingediend door 10.000hours voor het 

MDT-project Music Moves! is toegekend.  

Doelstelling is via muziek maatschappelijke betrokkenheid vergroten en meer jongeren betrekken bij 

vrijwilligerswerk door een positieve kennismaking. Muziek verbindt. Het is een universele taal die 

landsgrenzen overstijgt en achtergronden van mensen doet vervagen. Overeenkomsten zien in plaats 

van bang zijn voor of bevooroordeeld over de verschillen. Hopen op een meer solidaire wereld. Begrip 

voor elkaar. Respect voor elkaar. En mensen, met welke achtergrond dan ook, kunnen meedoen 
(inclusie). Dit is voor de nieuwe generatie muzikale changemakers. Voorbeelden: salsadansen met 

daklozen. Het organiseren van hiphop battles samen met jongeren met een beperking. Ontdekken of 

je oma kan rappen. Of het organiseren van een open podium in het buurthuis in je wijk.  

Bij de invulling van het programma worden ervaringen benut die zijn opgedaan met het MDT-

coronaprogramma #boterkaaseneieren, om daarmee een MDT te kunnen bieden binnen een 

1,5meter-samenleving. Via de professionele event managers uit het netwerk van Music Moves wordt 

de innovatie in de evenementenbranche op de voet gevolgd. De sector innoveert bijvoorbeeld in de 

vorm van: wandelfestivals, Virtual Reality evenementen en drive-in party’s. Deze innovatieve trends 

worden meegegeven aan de vrijwillige social coaches tijdens de masterclasses.  

Onder begeleiding ontwikkelen de social coaches nieuwe manieren om live evenementen te 

organiseren in tijden van corona. De proeftuin Music Moves is gestart in Amsterdam en wordt met 

deze ronde verder uitgerold in 5 andere steden in Nederland, waaronder Nijmegen. In Nijmegen een 
project van 10.000hours in samenwerking met de RU en de VWC Nijmegen.   
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Certificaat Maatschappelijke Diensttijd 

Enerzijds vanuit de kennis en ervaring met de Europass en anderzijds in verband met de ervaring 

opgedaan door het mede-uitvoeren van projecten voor de Maatschappelijk Diensttijd, is de VWC sinds 

augustus 2020 betrokken bij het ontwikkelen van een Certificaat voor de Maatschappelijke Diensttijd. 

Dit ontwikkeltraject is een opdracht van het Ministerie van VWS aan DISWORKS / Sweeburg met als 

doel het ontwikkelen van een vorm, inhoud en de organisatie daarvoor. Plus de validering en 

wetenschappelijke onderbouwing van competenties/ werknemersvaardigheden en de wijze waarop ze 

‘gemeten’ worden.  Dit om te komen tot een set van middelen, materialen en/of trainingen die nodig 
zijn voor een goede invoering van een Certificaat voor de Maatschappelijke Diensttijd.    

 

Hulp thuis met Coronahelpers Gelderland  
Vanaf eind maart 2020 nam het aantal hulpvragen dat bij de VWC binnenkwam fundamenteel toe. 

Juist toen was er behoefte aan een vertrouwde manier om een ander te helpen of om hulp te vragen. 

Om de impact van het Coronavirus te beperken, moesten we meer voor elkaar doen: denk aan 

boodschappen doen voor mensen met symptomen, medicijnen ophalen, de hond uitlaten, bellen voor 

een praatje, een warme maaltijd afleveren, enzovoorts.  

Veel mensen, onder wie zorgprofessionals, zagen door de bomen het bos niet meer. Er moest snel 

iets gebeuren om dit proces beter en sneller te laten verlopen. Daarom hebben de Vrijwilligerscentrale 

Nijmegen (vanuit een samenwerkingsverband van Zuid-Gelderse vrijwilligerscentrales) de handen 
ineengeslagen om vraag en aanbod van 1-op-1 hulp op één plek bij elkaar te gaan brengen.  

Hulp thuis met Coronahelpers! is het project dat de VWC hiervoor vanaf april 2020 kon starten door 

middel van subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

De doelstelling van dit project was verbeterde ondersteuning te realiseren (en op te schalen) voor 

mensen die meer hulp, andere hulp of acute hulp nodig hadden, door de inzet van betere digitale 

middelen. Hetzelfde gold voor het voortzetten van ondersteuning aan mensen die deze hulpvragers 

reeds ondersteunden (zoals mantelzorgers) plus het effectief en efficiënt kunnen opvangen en 

matchen van de grote toestroom aan nieuwe hulpvragen. Duurzaam, voor een lange periode. En 
betrouwbaar, door de samenwerking van organisaties die hun sporen in het matchen van 

vrijwilligerswerk hadden verdiend! Ook organisaties konden hun eigen account aanmaken om 

vrijwilligers vanuit hun organisatie aan hulpvragers te verbinden. Met de lancering van 

www.coronahelpersgelderland.nl kwam er een betrouwbaar platform dat hulpvragers en 

hulpaanbieders bij elkaar bracht.   

Naarmate de coronamaatregelen langer duurden en het eind van het versoepelen nog niet in zicht 

was, nam bij veel mensen de eenzaamheid toe. Ook hierin bleek het platform 
coronahelpersgelderland.nl een mooie en goede rol te vervullen doordat via deze weg op een snelle 

en efficiënte manier hele specifieke maatjes geworven en passend gematcht werden.     
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Organisatie en uitvoering   
Directie      Mirjam Kaptein 

Boekhouding en administratie    BGH Accountancy en Advisering 

Personeels- en salarisadministratie   BGH Accountancy en Advisering 

Automatisering      RIN  

Website provider   Miniem (www.vwc-nijmegen.nl,  
www.vrijwilligersacademienijmegen.nl, 
www.maatjesnijmegen.nl) 
Deedmob (www.coronahelpersgelderland.nl)    

Managementassistent    Ria de Boer  
 
Uitvoering en ondersteuning van de bemiddeling, diverse activiteiten en projecten 

(Project)manager / teamleider    Renske Borkus (tot 1 september) 

Interim manager / teamleider   Peter Schoenmakers (Sutores) 
 
Promotie     Judith Mulder (firMM) / Sharon Huisman (firMM/VWC) 
 
Vrijwilliger cijfermatige rapportages  Albert Blom  
 
Vrijwilligersconsulenten Bemiddelingscentrum Heleen Tieze / Joos Caroline de Winter (waarneming) 
 
Vrijwilliger ondersteuning Bemiddelingscentrum Hetty Lamers (25 februari - 1 augustus) 

Vrijwilligers vacaturebank  Jacqueline Schlicher, Jochem de Cock, Connie 
Wijnhoven, Peter Linnenbank, Marianne Rikken 
(vanaf 12 maart), Petra Hermanussen (tot 1 maart) en 
Maddy Schreurs (tot 16 maart)  

Vrijwilliger Vrijwilligersacademie   Cor van Norel (met ingang van 1 oktober) 
 
Projectuitvoering    Lianne Bongers, Judith Rikken (tot 1 september) en  
       Door Hooijer (Neshipae) 
 
Vrijwilliger UpVal (tot 1 juni) / Coronahelpers   Tine Mientjes 
Gld (vanaf 1 mei) / RvN@innoveertvww / 
Gelderse Handen Nijmegen (per 1 november) 
 

Vrijwilligers Aan de slag    Annemarie Smeets, Ron Stroo 8-10 fietsvrijwilligers 

 
Bestuur 

Voorzitter     Willem Berkhout 
Penningmeester     Fokke Kijlstra  
Leden      Dorine Bolderman, Mieke Welschen en 
       Mea Verbunt (sinds december 2020) 

Financiën 
De budgetsubsidie van de gemeente Nijmegen voor de reguliere dienstverlening 2020 bedroeg  
€ 390.000,- . Daarnaast is € 152.709, - ontvangen voor diverse activiteiten en projecten.   
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Lijst van gebruikte afkortingen en toelichting  
 

AZC = Asielzoekerscentrum 

Bindkracht10 = fusie van Tandem en Het Inter-Lokaal  

BBT = Brede Basisteam 

COA = Centraal orgaan Opvang Asielzoekers 

GGZ =  Geestelijke Gezondheidszorg 

HAN = Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Mas = Maatschappelijke stage 

MBO = Maatschappelijk Betrokken Ondernemen  

MDT = Maatschappelijke Diensttijd 

NOV = Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. Vereniging NOV is het branchenetwerk van 

vrijwilligersorganisaties in Nederland 

RDS = Regionale Digitale Samenwerking 

RIBW = Regionale Instelling voor Begeleid Wonen 

ROC = Regionaal Opleidingen Centrum 
RU = Radboud Universiteit 

RvN@ = Rijk van Nijmegen@ (voorheen RvN 2025)  

RvN-U = Rijk van Nijmegen Uitdaging 

Stip = informatiepunt in de wijk o.a. als voorportaal voor het SWT en doorverwijzing naar andere 

dienstverlening.  

Sterker sociaal werk / Sterker = fusie van Swon, het seniorennetwerk en NIM maatschappelijk werk 

SWT = Sociaal Wijkteam 
UpVal = Upgrading Validation 

VNG = Vereniging Nederlandse Gemeentes 

VO = Voortgezet Onderwijs 

VOG = Verklaring Omtrent Gedrag 

VWC = Vrijwilligerscentrale Nijmegen 

VWRN = Vrijwilligersraad Nijmegen 

ZRC =  Zelf Regie Centrum 

 

 

 


