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Inleiding 
Het Vrijwilligers Centrum Wageningen (VCW) is sinds 1995 het centrale punt voor promotie, 
bemiddeling, ondersteuning, belangenbehartiging en waardering van het vrijwilligerswerk in 
Wageningen. Met een groot netwerk, brede expertise en ruime ervaring versterken wij vrijwillige inzet 
in de stad. Maatschappelijke ontwikkelingen en signalen van vrijwilligers en organisaties die met 
vrijwilligers werken, vertaalt VCW naar nieuwe diensten en activiteiten.  
 
In dit beleidsplan beschrijven we achtergronden, doelen en hoe we deze doelen willen verwezenlijken. 
Per jaar zullen we beschrijven wat voor dat jaar de speerpunten zijn.  
 

Achtergrond 
 

Missie 
In een gemeenschap die tegen een stootje kan bekommeren mensen zich om elkaar. Dan helpen we 

elkaar om samen voorzieningen te scheppen zodat iedereen naar vermogen kan meedoen. Daarbij 

hoort  talenten en vaardigheden ontwikkelen om een plekje in de samenleving te bemachtigen en om 

erkenning te krijgen van onze omgeving.  

Ondanks vaak goed georganiseerde professionele organisaties zijn er hiaten of is de weg in een 

bureaucratisch doolhof lastig te vinden. Daarom wil het Vrijwilligerscentrum Wageningen met 

vrijwilligers die hiaten opvullen. Wij wijzen toekomstige vrijwilligers de weg te wijzen naar organisaties 

die met een breed scala aan maatschappelijke  activiteiten werken aan een robuuste, sociale en 

culturele infrastructuur van onze stad. En we willen deze organisaties faciliteren met kennis en 
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instrumenten om hun werk nog beter te kunnen doen. Daarnaast willen we de meerwaarde van 

vrijwilligerswerk in de stad zichtbaar te maken. 

Een ander helpen is leuk, inspirerend en iets om trots op te zijn. Zo maken we samen onze stad onder 

het motto: Iedereen doet mee! 

We doen dat vanuit deze kernwaarden: 

- Samen: we kijken samen met de hulpvrager wat voor hem/haar de beste oplossing is.  

- Autonomie: de hulpvrager blijft autonoom. We nemen het niet van de hulpvrager over. 

- Samenwerking: onze missie bereiken kunnen we niet alleen, daarom werken we samen met 

andere organisaties in Wageningen, met name binnen Welsaam. 

- Creativiteit: we zijn creatief in het zien van iemands talenten en vermogens zowel van 

hulpvragers als van vrijwilligers. 

- Gelijkwaardigheid: hulpvragers, vrijwilligers, medewerkers van VCW: iedereen is 

gelijkwaardig. 

- Positiviteit: we werken met plezier en humor aan onze missie. 

 

Belang van vrijwillige inzet 
 

Een aantal uitspraken over vrijwilligers/vrijwillige inzet: 

 Vrijwillige inzet Is van onschatbare waarde is voor de Wageningse samenleving; 

 Vrijwillige inzet is leuk, leerzaam, noodzakelijk, zinvol, uitdagend en verrijkend; 

 Vrijwillige inzet is altijd mensenwerk, vrijwilligers zijn het cement van de samenleving; 

 Vrijwillige inzet zorgt voor een kwalitatief sterke, vitale en betaalbare samenleving. Je kunt 

er niet omheen; 

 Door vrijwillige inzet ontmoeting en verbinding gaat de kwaliteit van leven en de mentale 

veerkracht omhoog;  

 Vrijwillige inzet is de meest vanzelfsprekende manier om maatschappelijke betrokkenheid 

te uiten; 

 Vrijwillige inzet biedt inwoners de mogelijkheid om maatschappelijk deel te nemen en zich 

te ontwikkelen; 

 Vrijwillige inzet kan mensen verbinden met de arbeidsmarkt; 

 Iedereen heeft talent om iets goeds te doen voor een ander, ook als je zelf de hulpvrager 

bent. 

 
 

Positie, taken en doelgroepen  
 

Positie: 
VCW onderscheidt zich van andere vrijwilligersorganisaties doordat vrijwilligerswerk het doel op zich is 
en het belang van de vrijwilliger voorop staat. In andere organisaties ligt het belang in eerste instantie 
bij de eigen organisatie. De vrijwilligers worden ingezet om het eigen organisatiedoel te realiseren.  
 

Taken:  
 We koppelen maatschappelijke organisaties die vrijwilligers nodig hebben aan elkaar, ook 

koppelen we individuele mensen die hulp nodig hebben aan vrijwilligers; 
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 We signaleren knelpunten en kansen met betrekking tot vrijwilligerswerk waar we 

ondernemend, vraaggericht en klantgericht op anticiperen; 

 We zijn continu in dialoog met betrokken partijen over maatschappelijke ontwikkelingen 

met betrekking tot vrijwilligerswerk; 

 We spelen in op trends en ontwikkelingen zoals technologische ontwikkelingen, 

verandering in demografie en afnemende subsidie; 

 We zorgen ervoor dat organisaties en vrijwilligers hun maatschappelijke rol optimaal 

kunnen vervullen  

We werken lokaal waar mogelijk en regionaal waar nodig.  
 

Bij realisering van deze visie richt VCW zich op vijf doelgroepen:  
1. Inwoners die vrijwilligerswerk (kunnen, willen of moeten) doen 
2. Organisaties waar vrijwilligers werkzaam zijn 
3. De gemeente 
4. Organisaties die van belang zijn voor het vrijwilligerswerk 
5. Het bedrijfsleven (in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen). 

 
 
 

Een aantal belangrijke trends & relatie met VCW 
 
Uit ervaring zien we een steeds grotere groep mensen die moeite hebben om een zinvolle plaats in de 
maatschappij te vinden. We proberen voor deze mensen een passende plek te vinden waar ze hun 
talenten in kunnen zetten, een dagritme hebben, een netwerk opbouwen, de taal leren en waar ze 
mogelijk door kunnen stromen naar betaald werk.  
Ook zien we dat waar eerder bijvoorbeeld de thuiszorg hielp er steeds meer vrijwilligers gevraagd 
worden. Ook stuurt de gemeente soms mensen die een tegenprestatie moeten leveren of vraagt een 
taxibedrijf om vrijwilligers. Wij houden de grenzen van vrijwilligerswerk in de gaten, juist daar waar het 
betaald werk verdringt. Tevens helpen we en vragen we op allerlei manieren dagelijks aandacht voor 
meer erkenning van mantelzorgers en vrijwilligers zodat hulpbehoevende mensen zo lang en gelukkig 
mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.  
Daarnaast  merken we dat er steeds minder mensen bereid om structureel vrijwilligerswerk te doen. 
Bepaalde groepen zijn echter gebaat bij een vertrouwd gezicht. Via promotie van vacatures en van het 
VCW proberen we toch deze mensen te vinden en daar waar dit niet echt niet mogelijk is kijken we 
samen met de organisatie naar creatieve oplossingen.   
Als (traditionele) vrijwilligersorganisaties in de knel komen bijvoorbeeld bij het vinden van voldoende 
vrijwilligers dan helpen we hen met organisatie advies en vrijwilligersbeleid. De regeldruk vanuit de 
overheid op het vrijwilligersveld vergroot en VCW ondersteunt waar mogelijk.  
 

Doelstellingen in relatie tot Welsaam 
 

Het VCW is onderdeel van een netwerkverband dat Welsaam heet. Wij zijn één van de 14 
hoofdaannemers. Samen met hen én ongeveer 20 onderaannemers werken we aan het realiseren 
van gestelde doelen in het kader van preventieve gezondheid in het sociale domein. Deze doelen zijn 
onderverdeeld in een aantal categorieën en deelplannen samen met andere samenwerkingspartners.  
Daarnaast is VCW actief lid van de landelijke koepel organisatie NOV en denkt mee in diverse 
regionale leercirkels. 
 
Doel 1:  
Wageningse inwoners helpen zo lang mogelijk, zo normaal en plezierig mogelijk deel te nemen aan 
de samenleving. Een deel van deze inwoners is kwetsbaar en heeft geen of weinig mensen waar ze 
op terug kunnen vallen. Daarnaast hebben ze weinig geld, diverse problemen, een slechte 
gezondheid en/of schulden.   
Doel 2: 



4 
 

Meewerken aan het behoud van een kwalitatief sterke, vitale en betaalbare samenleving door het 
coördineren van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de stad. 
Doel 3:  
Ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zodat vrijwilligers deskundiger zijn en zich 
langer en met plezier inzetten. 
 
 

Strategie 
 
Dit doet het VCW om deze doelen te bereiken: 
 
Doel 1 – activiteiten gericht op koppelen vraag en aanbod vrijwilligers  

 Het runnen van een balie voor hulpvragen van inwoners in de bblthk met een team van 

vrijwillige baliemedewerkers, vragen doorverwijzen naar vrijwilligersorganisaties en 

beantwoorden door het eigen oproepteam; 

 Hulp door vrijwilligers zichtbaar maken ook in samenwerking met vele andere partijen 

waaronder het Odensehuis, Mantelzorg Wageningen en het Startpunt van de gemeente. 

 Coördinatie van het klussenketenoverleg; 

 Kritisch meedenken over ontwikkelingen in de samenleving (langer thuis wonen op een 

manier die mensen wel gelukkig maakt, zorgen voor lucht voor mensen die lang zorgen 

voor een ander, elkaar helpen in de buurt enz.). 

 
Doel 2 – activiteiten 

 Loket vrijwillige inzet actueel en actief houden; 

 Stedelijke vacaturebank en Talentenbank;  

 Jaarlijkse vrijwilligers Banenmarkt in de bblthk; 

 Begeleiding naar passend vrijwilligerswerk voor die mensen die het zelf niet willen of 

kunnen; 

 Promotie van vrijwilligerswerk in de stad via media, markten, thema bijeenkomsten, 

publieke gesprekken en landelijke acties; 

 Specifieke wervingsacties organiseren; 

 Meewerken aan concrete acties om Wageningen voor een ieder toegankelijk en fijn te 

houden door middel van de werkgroep Wageningen Inclusief en Dementie Vriendelijk 

Wageningen. 

 
Doel 3 – activiteiten 

 Trainingsbehoeften bij vrijwilligers en organisaties in kaart brengen; 

 Organisaties adviseren over de ondersteuning die vrijwilligers nodig hebben en stimuleren 

van de samenwerking; 

 Scholing en training organiseren via de Wageningse Vrijwilligers Academie ook in 

samenwerking met andere partijen en lokale trainers; 

 Delen van (landelijke) kennis over actuele thema’s en innovatieve oplossingen die van 

belang zijn voor Wageningse vrijwilligers en organisaties; 

 Vertrouwenscontactpersoon voor kleine verenigingen en stichtingen die het zelf niet 

kunnen of willen regelen; 

 Informatie en advies geven aan organisaties over alle facetten van vrijwilligersbeleid 

‘Goed Geregeld’ evt. begeleiden naar NOV Keurmerk. 

 Vragen van organisaties en vrijwilligers beantwoorden omtrent diverse zaken rondom 

vrijwillige inzet (verzekering, wetgeving, uitkering, verblijfsstatus, trends enz); 
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 De regeldruk van de overheid voor organisaties verzachten door voorwerk te verrichten, 

formats aan te bieden en aan te geven wat de speelruimte is; 

 VCW heeft een onafhankelijke, adviserende en signalerende rol naar de gemeente 

 

Speerpunten voor 2021-2022 
 

De bovengenoemde genoemde activiteiten zijn allen doorlopende werkzaamheden waarbij jaarlijks 
specifieke speerpunten geformuleerd worden.  
 
Speerpunten voor 2021-2022 

 Door corona uitgestelde activiteiten organiseren: jubileum symposium en tentoonstelling, 

theateravond over signaleren, inspiratiesessie sociale veiligheid voor de stichting en 

vereniging, bijeenkomst Wageningen Inclusief; 

 uitgestelde heidag organiseren voor team, bestuur en vrijwilligers (heeft op 2 oktober 

2021 plaatsgevonden); 

 huis aan huis PR actie voor de vrijwillige hulpverlening; 

 meewerken aan de nieuwe bekostiging (start najaar 2021), gaat in 2022 spelen; 

 de nieuwe vacaturebank promoten onder organisaties, bedrijven en gemeente; 

 speciale activiteiten aansluitend bij het NOV Jaar van de vrijwilliger; 

 vervolg organiseren voor het project Participatie en Taal, plan maken voor kansen vanuit 

de door minister Koolmees opgestelde veranderopgave inburgering; 

 inloopuur over dementie & Dementheek organiseren samen met het Odensehuis en de 

bblthk; 

 verder werken aan privacy, geluidsoverlast en zichtbaarheid van VCW in de bblthk. 

 
 

SWOT analyse 
 

Sterkten 
 alle vragen kunnen terecht bij één loket, gemakkelijk voor inwoner en ook partners; 

 loyale vriendelijke baliemedewerkers; 

 betrouwbaar oproepteam voor bijv. vervoer naar ziekenhuis, of uitje naar zee; 

 groot lokaal netwerk in alle walks of life; 

 goed lopende vrijwilligers academie; 

 gedreven werknemers zonder 9-17 mentaliteit, veel ervaring en wijsheid; 

 kundig en stabiel bestuur waardoor het team meer energie kan steken in inhoud; 

 een ruime voldoende uit het klanttevredenheidsonderzoek onder samenwerkingspartners 

2020; 

 relatief lage uurprijs ook vergeleken bij sommige samenwerkingspartners in Wageningen; 

 aantrekkelijke hippe vacaturebank dat blijkt dat in de afgelopen vier maanden veel meer 

studenten/jongeren hebben gereageerd; 

 veel publiciteit we staan regelmatig in de krant, wekelijkse vacature bij RTV Rijnstreek; 

 bekendheid van VCW bij inwoners van Wageningen; 

 algemeen te gebruiken ruimtes in de bblthk; 
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 faciliteiten goed geregeld in de bblthk, kost daardoor geen/weinig inspanning zoals ICT 

plus ‘helpdesk’, schoonmaak, wc, kantine; 

 we zitten nog steeds op een A locatie, al was de vorige locatie A+. 

 ‘practice as you preach’, de meeste zaken die we aanraden bij Goed Geregeld; 

vrijwilligersbeleid hebben we zelf goed op orde, hoeft nu minder aandacht naar toe, meer 

aandacht naar inhoud (gratis VOG, e-herkenning, ANBI, WBTR, AVG-beleid enz.); 

 collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering; 

 vertrouwenscontactpersoon voor vrijwilligers en organisaties. 

 

Kansen 
 fonds aanschrijven voor nieuw VCW plan vluchtelingen Koolmees; 

 webshop merchandise voor extra inkomsten;  

 vinden van ‘nieuwe’ wegen (ANBI, crowdfunding), het aangaan van samenwerkingen 

(deedmob, nieuwe bekostiging), het bundelen van krachten (Present, Changemakers) en 

het starten van nieuwe initiatieven (vluchtelingen); 

 de vermaatschappelijking van de zorg, politie, bblthk onderstreept het belang van de zorg 

voor vrijwilligers door middel van aandacht in de media, opleiding; 

 plek in de bblthk voor de balie wijzigen zodat inwoners ons direct zien, het echt 

laagdrempeliger is en gezelliger; 

 nieuwe bestuursleden, nieuwe ideeën; 

 lijst ideeën van specifieke wervingsacties voor organisaties; 

 relatie bblthk, iets samen ondernemen; 

 Goed werk dossier gemeente gaat over ‘nieuwe toekomst’ en hoe werk en inkomen 

anders vorm gegeven kan gaan worden vooral na geslaagde experiment met ‘vertrouwen 

werkt’; 

 deedmob als kans voor nieuwe samenwerking met ondernemers op ‘menskracht’ in en 

voor de stad. 

 

Zwakten 
 het blijft een uitdaging om manieren te vinden om effecten van ons werk inzichtelijk te 

maken (betere gezondheid, veerkracht door vrijwilligerswerk enz.); 

 prioriteiten stellen en daarbij blijven; 

 geluidsoverlast en privacy bij de balie; 

 zichtbaarheid in de bblthk; 

 dure vacaturebank en lastiger te gebruiken door ouderen/minder digitaal georiënteerden. 

 

Bedreigingen 
 VCW is een stichting met een maatschappelijk doel die niet gericht is op het maken van 

winst. De stichting ontvangt daarom subsidie van de gemeente;  

 de aanbestedingstermijn voor welzijn bedraagt 4 jaar, gelijk aan de politieke termijn. Elke 

4 jaar maak je kans om wel of niet mee te doen in een al dan niet bestaand netwerk. Dit 

draagt niet bij aan continuïteit en erkent niet dat het sociale domein vaart op vertrouwen in 

bestaande relaties voor grote groepen mensen. Geen enkele ondernemer zou het 

overleven om elke 4 jaar weer opnieuw een netwerk op te bouwen, een nieuwe website, 

naam, logo enz. 
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 gemeenten kunnen via een openbare aanbesteding andere partijen benaderen om de 

werkzaamheden uit te voeren en VCW niet langer financieren; 

 bezuinigingen door de gemeente Wageningen helemaal na de corona crisis; 

 hinderlijke regelgeving (AVG, WBTR, UBO, ANBI publicatieplicht, VOG enz.). 

 
 

Organisatie 
 
Organisatie 
Statutaire naam: Stichting Vrijwillige Hulpverlening Wageningen 
KvK-nummer: 41052627 
RSIN/Fiscaal nummer: 803512016 
ANBI-status:  
Contactgegevens: 
Telefoonnummer:  0317-413088 
E-mailadres: info@vcwageningen.nl 
Website: http://www.vcwageningen.nl 
Adres: Stationsstraat 2, 6701AM Wageningen, eerste verdieping de bblthk Wageningen 
Bankrekening: NL80INGB0000155720 
 
Bestuur 

 Kock-Wouters I.J.M. voorzitter 

 Dijkstra W.M.E.  penningmeester 

 Gosselink I. secretaris 

 Vink, S. bestuurslid 
 
Bestuursleden zijn onbezoldigd. 
 
Werknemers 
VCW heeft 3 werknemers in dienst in totaal 2,5FTE 
Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg en Welzijn 
 
Financiën 
De subsidie van de gemeente is gespecificeerd in de jaarrekening (link). Er zijn reserves t.b.v. 
investeringen in innovatie, ICT enz.  Er wordt geen risico genomen met deze spaargelden. 
Wens: VCW heeft naast middelen vanuit gemeenten en fondsen ook andere financiële partners. 
Actie: ANBI keurmerk, crowdfunding specifiek project 
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