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Voorwoord 

 

Terugblik 2021 
 
Het is belangrijk om actieve Wageningse vrijwilligers te behouden, te versterken en te 
koesteren. Daar hebben wij ons ook in 2021, ondanks twee lockdowns weer met hart & ziel 
voor ingezet.  

 
Vrijwilligerswerk is een stabiele en onmisbare basis voor de sociale verbinding en het 
maatschappelijk leven in onze stad. Over het algemeen willen de meeste mensen graag iets 
voor een ander betekenen, dat bleek maar weer eens tijdens de coronacrisis. Het inzetten 
gebeurt in georganiseerd verband, zo zetten mensen zich dit jaar in bij een of meerdere van 
de 200 vrijwilligersorganisaties die een vacature hadden in onze vacaturebank. Het gebeurt 
ook in ongeorganiseerd verband via allerhande bewonersinitiatieven of anderzijds. 

 
Naast al het reguliere werk stond dit jaar ook wederom in het teken van coronahulp, 2 
nieuwe wetten (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de nieuwe wet 
inburgering) die de nodige aandacht vroegen en last but not least de nieuwe aanbesteding 
van het sociaal domein. 

 
Bijzonder verder aan dit jaar was dat we van start gingen met de nieuwe stedelijke 
vacaturebank genaamd Deedmob. 

 
Vrijwilligerswerk neemt een bijzondere plek in, in de keten van arbeid. Iedereen heeft talent 
om iets goeds te doen voor een ander, ook als je zelf de hulpvrager bent. Want helpen en 
vrijwilligerswerk geeft een goed gevoel, structuur, draagt bij aan je sociale netwerk en geeft 
zin aan het leven. 
 
Wij bedanken iedereen die zich in 2021 heeft ingezet als vrijwilliger in Wageningen! 

 
 

Bestuur en Team 
Vrijwilligers Centrum Wageningen 
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Inleiding 
 
Het Jaarverslag is ingedeeld in de 3 VCW hoofdpijlers: 1. vraag en aanbod van 
vrijwilligerswerk 2. expertisecentrum 3. informele hulp en ondersteuning. Deze onderdelen 
bestaan uit verschillende activiteiten waarmee we de doelstellingen van de verschillende 
categorieën realiseren.  

 
1. Vrijwilligerswerk 
 
De kerntaak ‘vrijwilligerswerk’ bestaat uit diverse onderdelen en projecten. Het VCW heeft 
een vacaturebank om te bemiddelen tussen vraag en aanbod van organisaties en potentiele 
vrijwilligers.  

Doelstellingen: 

Bemiddeling Vrijwilligerswerk 
 

Vacaturebank 
De vacaturebank bevat gemiddeld 300 vacatures. De vacatures zijn divers wat betreft 
functie, werkgebied en tijdsinvestering. 425 vrijwilligers vroegen vacatures op. Ongeveer 
80% komt binnen via de stedelijke vacaturebank, 20% komt aan de balie. Door corona zijn er 
minder vrijwilligers dan normaal. Ook merken we dat mensen meer gewend zijn geraakt aan 
digitale middelen. Het aantal inwoners dat via de online vacaturebank reageert, is omhoog 
gegaan. 
 

Innovatie  
In 2021 is VCW opnieuw overgestapt op een nieuw systeem voor de vacatures. Het 
samenwerkingsverband van 16 vrijwilligerscentrales in Gelderland besloot plotseling te 
wijzigen van systeem waardoor onze lokale gezicht dreigde te vervallen. We besloten om 
zelfstandig verder te gaan en hebben uiteindelijk gekozen voor een moderne tool die 
Deedmob heet. Bijzonder aan deze tool is dat ze verbonden is met de zogenaamde Strategic 
Development Goals (SDG’s) zo dat je kan zien hoeveel mensen aan welk doel in de stad 
bijdragen (dit jaar is het nog te vroeg om dit weer te geven in dit document). Deze wordt 
dagelijks up to date gehouden met behulp van vrijwilligers.  
 

Doelstelling 1: Professionele ondersteuning bieden aan vrijwilligers 

Resultaat: 425 vrijwilligers hebben vacatures opgevraagd 

Doelstelling 2: Professionele ondersteuning bieden aan 
vrijwilligersorganisaties 

Resultaat: Gemiddeld 300 vacatures in de vacaturebank van bijna 
200 organisaties 

Doelstelling 3: Extra ondersteuning bieden aan kwetsbare vrijwilligers 

Resultaat: 49 trajecten op maat voor vrijwilligers met een vraag 
naar ondersteuning voor passend vrijwilligerswerk 
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Asielzoekers - # Meedoen 

‘As Yemenis, and Syrians as well, had no opportunities to participate in constructive and recreational 
activities in our countries which led to a lack of belonging in our communities, and a loss of passion 
that emptied our souls and undermined our ambitions. Such engagement with the community, the 
feeling of being part of it, and part of its future brings back a sense of responsibility and belonging that 
we lack. This kind of work is healthy for us. It's like rehab to us.’ (Tareq) 

 
In januari 2021 startte VCW met het landelijke programma #meedoen op AZC Keijenbergse 
weg. #Meedoen is een participatie en taal project waarbij bewoners van het AZC vanaf 
aankomst in Nederland actief worden gestimuleerd om in de stad waar zij verblijven te 
participeren. Vanaf maart 2021 is de balie op de Keijenbergse weg open gegaan. Vanaf 
oktober 2021 is ook een balie op AZC Bosrandweg gestart.  
 
In de #meedoen balie zijn Wageningers en bewoners van het AZC actief als vrijwilligers. De 
bewoners van het AZC vertalen, maar maken mensen ook enthousiast om naar de balie te 
komen. Ze nodigen waar mogelijk mensen persoonlijk uit. Het aanbod van activiteiten in de 
balie is breed. Dit is zowel vrijwilligerswerk aanbod als taal. Maar ook sociale activiteiten, 
sportaanbod, creatieve activiteiten en fietslessen worden aanboden. Eens per week kunnen 
bewoners komen kijken in de balie en zich inschrijven. In de eerste helft van 2021 is er 
uitgeprobeerd op welke manieren het best kan worden gewerkt met deze doelgroep. Dit is op 
locatie zelf geprobeerd, maar ook zijn met een landelijk team van projectleiders ideeën 
uitgewisseld.  
 
Omdat op beide locaties bewoners vaak kort (4 tot 9 maanden) verblijven is het langdurig 
vrijwilligerswerk doen niet haalbaar. Mensen blijken vaak af te haken. Ook blijkt uit 
gesprekken met bewoners dat zij emotioneel niet stabiel zijn waardoor zij moeilijk kunnen 
overzien hoe lang zij vrijwilligerswerk kunnen volhouden. Er is daarom vanaf het najaar 
besloten om vrijwilligerswerk alleen nog in klusvorm aan te bieden. Dit blijkt zowel voor 
bewoners beter, maar ook voor maatschappelijke organisaties werkt dit goed. Daarnaast 
wordt vanaf het najaar voornamelijk via Whatsappgroepen met de bewoners 
gecommuniceerd over het door hen opgegeven vrijwilligerswerk, de locatie waar ze moeten 
zijn en de tijden dat zij worden verwacht. Via deze appgroepen wordt ook een reminder 
gestuurd de dag voor de start van de activiteit. Dit blijkt goed te werken. De opkomsten 
worden hoger, de no-shows een stuk lager. In totaal zijn er 630 aanmeldingen geweest 
zowel voor de locatie Keijenbergse weg als Bosrandweg (zie bijlage 2). 
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Uit gesprekken met bewoners blijkt dat zij het actief zijn erg belangrijk vinden en waarderen. 
Zo zegt Sabahn(v) een vrijwilliger in de #meedoen balie: 
‘Meedoen balie gives me the opportunity to make a difference, meet new people, learn more about the 
Dutch culture and society, practice the language, put an impact, and discover new skills and hidden 
talents by participating in different activities I get to learn more about myself. Moreover, working with 
different people from various backgrounds makes the volunteering experience more enjoyable and 
fun.’ 

Ook de coa medewerkers ervaren verschil door de aanwezigheid van de #meedoen Balie op 
locatie. Zo zeggen twee medewerkers op de Keijenbergse weg: 
‘Ik merk dat de participatiebalie een enorme positieve invloed heeft op de bewoners. Vooral het bezig 
zijn geeft een invulling in de dag. Daarnaast is het in contact komen met andere mensen ontzettend 
belangrijk aangezien zij vaak geen groot netwerk hebben en wij hier op locatie alleen alleenstaande 
hebben. Daarnaast is de drempel laag doordat de participatiebalie in de recreatieruimte is.’ 

 

Begeleiding vrijwilligers 
VCW bood 51 mensen ondersteuning bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. De 
trajecten zijn op maat, wat 
betekent dat de deelnemer doet 
wat hij/zij zelf kan. Waar nodig 
krijgen de deelnemers 
ondersteuning. Van deze 51 
inwoners zijn er 30 bemiddeld 
naar vrijwilligerswerk, 13 
trajecten lopen nog. Zes 
inwoners zijn niet bemiddeld om 
verschillende redenen: nog te 
vroeg, verhuisd buiten 
Wageningen, of onvoldoende 
gemotiveerd. Van twee 
inwoners is het resultaat 
onbekend.  
Mirjam: 
“Het gesprek met jou heeft zoveel 
voor mij betekent. Jij was de eerste 
die echt naar mij luisterde. Dit heeft echt een proces in gang gezet. Ik ben heel blij dat ik bij het 
Groene Wiel aan de slag ben gegaan.” 

 

Nieuwe inburgeringswet 2021 
Ook voor inburgering gingen er dit jaar meer taken naar de gemeente. Samen met de 
gemeente Wageningen en de partners uit de ontwikkeltafel vluchtelingen hebben we veel tijd 
gestoken in het meedenken met het geheel en het maken van een nieuw 
samenwerkingsplan.  
 

Werving  
Hier volgen een aantal voorbeelden over wat we ondernomen om meer mensen in beweging 
te krijgen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Er zijn tal van andere activiteiten geweest die 
direct of indirect hebben geleid tot het meer zichtbaar en aantrekkelijk maken van ‘iets doen 
voor een ander zonder daar direct iets voor terug te krijgen’. Bij een aantal activiteiten was 
het mogelijk om vrij simpel vast te stellen dat het leidde tot meer vrijwillige inzet, of dat 
mensen in beweging kwamen die dit anders wellicht niet hadden gedaan.  

 
Banenmarkt 
Organisaties vragen ons vaak wanneer de volgende banenmarkt is. VCW had de 
banenmarkt voor het najaar in de planning staan. Door de Corona-maatregelen was het niet 
mogelijk om de banenmarkt op een veilige manier te organiseren. We hopen dat de 
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banenmarkt najaar 2022 mogelijk is. Als alternatief hebben we 5 filmpjes gemaakt en 
gedeeld waarin vrijwilligersorganisaties zich voorstelden.  
 

Flexmailinglijst  
Vrijwilligers die zich af en toe willen inzetten, ontvangen gemiddeld één keer per drie weken 
een bericht over een tijdelijke vrijwilligers ’klus’. Dit jaar verstuurden we 14 oproepen voor 
tijdelijke vrijwilligersklussen naar ruim 600 vrijwilligers van de flexlijst. Minder dan 
gebruikelijk, omdat veel festivals, markten en collectes niet doorgingen.  De oproepen 
plaatsen we ook op onze eigen Facebook-pagina maar ook op die van Student Plaza.  
 

Deedmob & Wageningse Uitdaging 
Samen met de Wageningse Uitdaging hebben we gewerkt aan een plan voor meer 
vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Dit wordt vervolgd in 2022 en zal voornamelijk met extern 
aan te vragen fondsen gefinancierd worden. Doel is om bedrijven te helpen met het behalen 
van hun SDG’s en zodanig een koppeling te maken met de nieuwe vacaturebank Deedmob 
en de Strategic Development Goals die hierin zijn verweven.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tentoonstelling ‘Hart van Wageningen’  
De mooie interactieve jubileumtentoonstelling trok veel bekijks op 2 plekken dit jaar, de 
Binnenstadswinkel tijdens de Big draw festival en het Stadsatelier. Deze is vormgegeven 
door kunstenaar Eric Langendoen (kunstenaarscollectief de Waterlanders). De bedoeling 
was dat dit een reizende tentoonstelling was op diverse plekken in de stad. Doordat 
organisaties rekening moesten houden met de 1,5 regel, gaven ze aan dat ze geen plek 
hadden.  
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RSG Pantarijn  
De scholengemeenschap vroeg VCW om verschillende maatschappelijke 
vrijwilligersorganisaties of initiatieven om er meer duurzame stagepartnerschappen mee te 
sluiten. Dit is gerealiseerd. 
 

Kerstballenactie met Wang Jiaxing 
We zouden dit jaar een ouderwetse kerstballenactie in de Hoogstraat houden tijdens de 
kerstmarkt. PhD student Wang Jiaxing had een prachtig kaartje getekend om aan de 
kerstballen te bevestigen. Wegens een lockdown wordt deze activiteit naar volgend jaar 
verschoven. 
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Studenten  

Tijdens de jaarlijkse introductiedagen van de 

universiteit laat het VCW nieuwe studenten kennis 

maken met volunteering in de stad. Dit deden we dit 

jaar wederom via een spelletjes parcours met kaart waarop 

men kon aangeven of ze al dan niet benaderd wilden worden voor af en toe een klus. 

Tientallen groepen met hun mentor kwamen kennis met ons maken. 

Club Coaching 
Het concept van Club coaching is gratis Nederlandse les in ruil voor inzet voor de stad. We 
merkten dat het niet voor alle cursisten haalbaar was om de tegenprestatie te kunnen doen, 
omdat zij ontzettend druk zijn met studie of werk.  
Daarom is er in 2020 een keuze gekomen om vrijwilligerswerk te doen of te betalen voor de 
les. Deze mogelijkheid maakte dat alleen mensen die gemotiveerd waren om 
vrijwilligerswerk te doen bij VCW kwamen. Er zijn wederom mooie matches gemaakt naar 
het Meertalig voorlezen project in de bblthk, organiseren van vrouwenactiviteiten voor 
bewoners van het AZC, buddy bij Welkom in Wageningen. 
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Inspirerende artikelenreeks in Stad Wageningen vrijwilligers 
Ook dit jaar gingen we door met inspirerende artikelenreeks waarin vrijwilligers aan het 
woord komen. Onze vrijwillige pr-medewerker interviewde hen over wat zij doen en waarom, 
wat zij er zo leuk aan vinden. Zo inspireren we andere Wageningse inwoners om 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Een professionele fotograaf maakte foto’s om het interview 
kracht bij te zetten. In 2021 publiceerde de Stad Wageningen 12 portretten. We delen de 
interviews via social media en krijgen regelmatig te horen dat mensen dit lezen en dat 
organisaties weer vrijwilligers erbij hebben. De succesvolle reeks loopt door in 2022. 
 

Social Media  
Het hele jaar werken we aan de promotie van vrijwillige inzet en vrijwillige hulpverlening o.a. 
door het delen van vele berichten op sociale media, waarvan het merendeel via FB. 
 

Andere wervingsacties 
We hebben geholpen met het werven voor een pool vrijwilligers voor Kadolokaal en vele 
anderen zie ook onder expertisecentrum. 
Op burendag waren we bij het buurtfeestje van de Tarthorst en maakten een mooi filmpje 
waarin de buren vertelden hoe zij er zelf voor zorgen dat ze goed samenwonen.  
Nji Sri studenten wilden een klus doen, we koppelden hen aan Rumah Kita om een 
voorjaarsschoonmaakactie te doen. Dit leidde tot een structurele relatie omdat ze er achter 
kwamen dat een oud lid daar woonde.  
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2. Expertisecentrum 

Advies & ondersteuning 
Consulentgesprekken 
Meer dan 50 organisaties vroegen advies op gebied van vrijwillige inzet. Dit advies varieerde 
van verzekeringen voor vrijwilligers, uitkering en vrijwilligerswerk, gratis VOG, 
vluchtelingen/UWV/vrijwilligerswerk, werven van vrijwilligers, scholing voor vrijwilligers maar 
ook vrijwilligersbeleid, waardering, begeleiden en afscheid nemen van vrijwilligers. 2 
medewerkers haalden eerder het certificaat van het landelijke kwaliteitskeurmerk Goed 
Geregeld. Zo zijn zij nog beter in staat om vrijwilligersorganisaties te helpen met het 
opstellen van een realistisch en compleet vrijwilligersbeleid.  
Een greep uit de organisaties die we hielpen: buurtinitiatief bijen, BalanceBuddy, 
Kreatiefhuis, Dierenambulance, Markt17, Welkom in Wageningen, Baby inloopcafé, 
Molenmarkt, SKV, Thuis, Cliëntenraad (vrijwilligers vergoeding), Huis van de wijk de Nude, 
WAAG, Emmaus, Oranjestichting, Zonnebloem enz. 
Klachten die we kregen over vrijwilligersorganisaties hebben we actief opgevolgd. 
 
Doordat er veel activiteiten niet konden plaatsvinden, hebben we dit jaar meer tijd gehad om 
zaken op te pakken die al langer aandacht behoefden. Zo hebben we bijvoorbeeld een 
beleidsplan geschreven, de Anbi aanvraag in gang gezet en E-herkenning voor de gratis 
VOG regeling geregeld. Tenslotte hebben we onszelf als testcase gebruikt voor het goed 
invoeren van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) als voorbeeld 
voor andere organisaties. Hier voor hebben we ook een nieuwe Handboek Goed Bestuur 
opgesteld. Alle vrijwilligersorganisaties hebben we een compact overzicht gestuurd met 
informatie en praktische handvatten. Vele organisaties hebben we 1 op 1 geholpen met het 
WBTR-proof worden.  
 

Nieuwsflits 
We verstuurden 6 nieuwsflitsen, een nieuwsbrief met slechts één onderwerp. De 
onderwerpen variëren veelal wet- en regelgeving, maar ook landelijke acties als NL doet.  

Wageningen Inclusief 
De werkgroep Wageningen Inclusief is een praktische werkgroep die zich 
richt op signalen uit de stad welke de inclusiviteit/toegankelijkheid 
beperken en proberen hier verandering in te brengen. In 2021 zijn we drie 
keer fysiek bij elkaar gekomen en een schouw gedaan in de binnenstad. 
Bij alle drie de keren was het speerpunt de fysieke toegankelijkheid in de 
openbare ruimte van Wageningen. Hierbij was aanwezig de (zeer kordate) projectleider van 
de gemeente Ewart Jansen die het initiatief nam om Wageningen Inclusief uit te nodigen om 
mee te denken. Er komt een zogenaamde HIOR handboek inrichting openbare ruimte een 
web tool voor iedereen die plannen heeft voor nieuwe of te verbeteren openbare ruimte. In 
dit handboek staan richtlijnen en komt ook een hoofdstuk over toegankelijkheid. Het was 
echt fijn om direct op de hoogte gebracht te worden van de ontwikkelingen en daarvan de 
voortgang te merken en eindelijk ook borging van toegankelijkheid in het beleid. (ook al is het 
dan alleen nog de fysieke toegankelijkheid). Daarnaast hebben we ervaren knelpunten 
opgehaald (fysiek), zijn we bezig om de vernieuwde website van de gemeente uit te 
proberen op toegankelijkheid, hebben we feedback gegeven via Ewart om meer onder de 
aandacht te brengen hoe snel de gemeente doorgaans handelt bij een melding, hoeveel 
meldingen er zijn en hoe goed/vriendelijk ze die oplost (verbetert beeldvorming voor inwoner 
van gemeente) en netwerken we met allerlei mensen en partijen om te kijken hoe we inclusie 
al dan niet kunnen combineren zo dat niet iedereen voor zich zelf hoeft op te komen. Af en 
toe posten we op de eigen FB. 
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Er is geen vooropgesteld plan voor dit jaar, we gaan in ieder geval verder met meedenken 
met de gemeente, en hopelijk weer elke 6 weken fysiek bij elkaar komen en dan kijken wat 
er speelt en wie er wat in kan en wil betekenen.  
 

Vertrouwenscontactpersonen 
Organisatorische activiteiten 
In 2021 zijn er weer drie nieuwe verenigingen/organisaties gecontracteerd. Meerdere andere 
verenigingen en organisaties zijn voorgelicht over onze dienstverlening. Contacten zijn warm 
gehouden door bij bestuurswisselingen van de aangesloten organisaties opnieuw het 
gesprek aan te gaan. Ook is er in het voorjaar een kaart met voorjaarsgroet uitgegaan naar 
alle gecontracteerden als een reminder aan onze dienstverlening. 
 
Samenwerking 
Er is overleg geweest met een van de VCP’s van de WUR. Van beide kanten bestaat de 
behoefte om samen te werken, in de vorm van samen sparren over zaken die studenten 
betreffen  en ook samen voorlichting geven.  
Daarnaast hebben we ook een gesprek gevoerd met Schuldhulpmaatje om te zien wat we 
voor elkaar kunnen betekenen. We hebben kennisgemaakt met de nieuwe burgemeester die 
langskwam met Jan Willem Lammers van D66 wat een paar tips opleverde om ons netwerk 
uit te breiden, o.a. het aansluiten bij de bi-weekly online meeting van de WUR en gemeente. 
 
Dienstverlening 
We waren het eerste aanspreekpunt voor een aantal meldingen, we verzorgden nazorg 
(individueel maar ook voor een bestuur) en zijn verschillende keren benaderd om mee te 
denken over een lastige situatie.  
 
Inspiratiesessies 
Er zijn dit jaar twee inspiratiesessies door ons 
georganiseerd, waar een spreker van de 
Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk  (NOV)  voor was uitgenodigd. 
De eerste sessie richtte zich op 
integriteitsbeleid binnen organisaties, de 
tweede over seksueel grensoverschrijdend 
gedrag onder studenten, n.a.v. een rapport van 
Amnesty International over dit onderwerp. 
De beide sessie werden bezocht door zowel 
aangesloten als niet aangesloten organisaties, 
10 totaal. 
 
Bijscholing 
We hebben een online training gevolgd bij Vizier, het meldpunt voor racisme en 
discriminatie. Ook hebben we een bijeenkomst bezocht van de coördinatiegroep ‘Netwerk 
diversiteit en inclusie Wageningen, in samenwerking met Vizier. 
 

Plannen voor 2022 
Als Covid het toelaat willen we meer inspiratiesessies organiseren. Verder zullen we vooral 
bezig zijn met het aangaan en onderhouden van contacten en het uitbreiden van ons 
bestand van gecontracteerden. 
Ook hopen we dit jaar meer aan bijscholing te doen, wat in 2020 nauwelijks mogelijk was. 
Naast deze planbare activiteiten is onze hoofdtaak natuurlijk het bijstaan van slachtoffers van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, racisme en pesterij.  
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Sloo mo 
Tijdens de One World Week van de WUR hebben we samen met Changemakers 
Wageningen en Stichting Fiducia van KSV een online workshop gegeven over o.a. betaalde 
en niet betaalde arbeid. Deze workshop werd gewaardeerd en met een van de deelnemers 
zijn we een aantal keer bij elkaar gekomen om nog een bijeenkomst te organiseren over ‘wie 
geeft waarde aan wat en wie bepaalt?’. Jammer genoeg is dit initiatief om verschillende 
redenen niet verder doorgegaan dit jaar. Aankondigingstekst: During this workshop we will pose 

and discuss 5 questions that relate to value creation. Looking at the crisis this world is in, we think it is 
very important to rethink and debate value. Who are our current value creators, what do we call 
productive, which activities do we see as productive and therefore others as unproductive? Why? 
Because a definition of value determines how we measure growth, which sectors we invest in, who we 
look up to, inclusiveness in society,and how much we are renumerated as employees.  

 
Wonen & welzijn 
Al drie jaar geleden had VCW samen met de Woon Advies Commissie (WAC) het idee een 

discussie aan te wakkeren over dit belangrijke thema. Een discussie die breder is dan alleen 

woningnood. Eentje die gaat over het verband tussen wonen, anders wonen en welzijn en 

wat voor effect dat bijvoorbeeld heeft op het aantal benodigde vrijwilligers. Dit jaar haakte 

Solidez welzijn ook aan. Platform Ouderen Wageningen organiseerde ook een middag over 

wonen en we gaan kijken hoe we een en ander bij elkaar kunnen brengen. Wordt vervolgd in 

2022. 

 
Netwerken  
VCW maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband van Welsaam. Deze heeft 
opdracht gekregen om de 40 resultaten binnen het sociale domein te realiseren. In 2021 
hebben we wederom veel tijd gestoken in het Welsaam 
samenwerkingsverband. Overleggen, zomerborrel, 
monitoring, verantwoording, bijeenkomsten Samen 
Wageningen, evaluatie van Regioplan (zie Bijlage 1) en 
deelname aan een film over Welsaam. Binnen 
Welsaam, maar ook breder dan Welsaam, hebben we 
een actieve rol in discussies over maatschappelijke ontwikkelingen, mogelijkheden en 
knelpunten. Dit doen we in verschillende projecten met onze diverse samenwerkingspartners 
en werkoverleggen.  
Tenslotte woonden we diverse fractievergaderingen bij om uit te leggen waarom een 
aanbesteding geen goed idee is (vermarketing van welzijn). Tevens hebben we ingebracht 
dat het goed zou zijn als we werkten met langere termijnen van bijv. 9 jaar (Nijmegen) i.p.v. 
dat het hele sociale domein zichzelf weer opnieuw moet uitvinden iedere 4 jaar. Hier gaat 
heel veel tijd en geld mee verloren.  

 
VCW is lid van de landelijke koepelorganisatie NOV.  
We nemen ook actief deel aan een regionale leercirkel over vrijwilligerswerk en uitkering 
(UWV). Als laatste zijn we doorgaans (dit jaar was alles afgelast) drie keer per jaar bij een 
overleg met regionale vrijwilliger coördinatoren. We leren binnen deze netwerken van en met 
elkaar over ontwikkelingen in vrijwilligerswerk, trends, aangepaste regelingen, wetgeving, 
buurtinitiatieven enz. 
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Vrijwilligersacademie 

 
 
 
 
 

Elk jaar speelt VCW in op de wensen en behoeften van organisaties en vrijwilligers. VCW 
biedt scholing aan zodat vrijwilligers hun taken beter kunnen uitvoeren. Daarnaast is het 
waardering en inspiratie voor vrijwilligers. Zodat zij met veel energie en meer voldoening aan 
het werk blijven.  
 

 
Trainingen en 
workshops 2021 
1. Online cursus ‘Schrijf 

een goed persbericht’  
2. Online cursus ‘Vergroot 

je Veerkracht' 
3. Online cursus 

‘Waardevol contact op 
afstand' 

4. Online workshop ‘Keep 
the energy going’ 

5. Workshop ‘Goed 
penningmeesterschap’ 

6. Training ‘Doeltreffend 
omgaan met culturele 
verschillen’ (2x) 

7. Workshop ‘Spreken in 
het Openbaar: een 
goede verhaalopbouw is 
het halve werk’ 

8. Cursus ‘Empatisch 
luisteren volgens 
verbindende communicatie’ 
 

 

Symposium ‘Aantrekkelijk blijven in veranderende tijden’ 
Als vrijwilligersorganisatie moet je tegenwoordig van goede huize komen om in deze tijden 
voldoende vrijwilligers te werven en te behouden. Doorgaans willen mensen niet meer lang 
gebonden zijn. Ze zetten zich liever in voor een tijdelijk project of buurtinitiatief dan voor 
structureel vrijwilligerswerk.  
Het symposium ‘Aantrekkelijk blijven in veranderende tijden’ voor vrijwilligersorganisaties 
was bedoeld om hen handvatten te bieden om bovengenoemde uitdagingen aan te kunnen. 
Het symposium, bedoeld voor bestuursleden, coördinatoren van vrijwilligersorganisaties, 
raadsleden en gemeenteleden was gepland op 25 november in de bblthk met een hapje en 
een drankje. 
Cees Bos zou de avond inleiden. Hij is een expert die 40 jaar lang werkte voor de 
vrijwilligerscentrale Arnhem, het landelijke vrijwilligersorgaan en hij schreef een PhD over 
‘volunteering infrastructure’ wat vrijwilligerswerk zowel historisch als geografisch in 
perspectief zet. Jacqueline Willemsen zou haar visie geven op het werven van nieuwe 
gezichten. Acht verschillende vrijwilligersorganisaties zouden hun successen delen met 
andere organisatie. Manja Mekking, directeur van de bblthk, zou de avond leiden. Alles was 

Doelstelling:  8 algemene trainingen en 4 specifieke scholingen op maat  
Resultaat:     9 algemene scholing, 1 specifieke met 113 deelnemers 
Gemiddelde waarderingscijfer : 7,8 
 
Totaal 376 deelnemers 
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in kannen en kruiken. Helaas tien dagen voor het symposium werden de maatregelen 
zodanig aangescherpt dat het symposium niet door kon gaan op de manier die wij voor ogen 
hadden. Dan in 2022? Onder het motto driemaal is scheepsrecht. 
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2. Informele hulp 
 

Loket  
De balie van het VCW is het loket voor vrijwillige hulp en dienstverlening voor Wageningse 
inwoners en organisaties. Een team van vrijwillige baliemedewerkers adviseren, informeren 
of verwijzen door naar de juiste vrijwilligersorganisatie. Bij complexere problematiek wordt de 
hulpvraag doorverwezen naar het Startpunt.  
Ondanks corona stonden onze vrijwillige baliemedewerkers voor de inwoners klaar om hun 
vragen te beantwoorden. Dit gebeurde voornamelijk via de telefoon en mail.  
 
Onze baliemedewerkers 
Het team van vrijwillige baliemedewerkers bestaat uit zeven gemotiveerde vrijwilligers die 
wekelijks inwoners en beroepskrachten ter woord staan. Elke balievrijwilliger heeft zijn eigen 
verhaal waarom zij vrijwilligerswerk doet bij het VCW.  
Dit jaar is aan het woord onze vrijwillige baliemedewerker Jacomine Vreugdenhil.  
‘Na jarenlang soortgelijke werkzaamheden bij Malkander in Ede te hebben uitgevoerd ben ik in maart 
2018 gestart als vrijwilliger aan de balie bij het VCW. Het werken aan een balie past bij mij. Ik sta 
graag 3 ochtenden per week klaar voor inwoners die hulp nodig hebben omdat zij niet terug kunnen 
vallen op hun netwerk of hulp kunnen betalen. Dat maakt mijn werk nuttig, leuk en waardevol. Naast 
mijn baliewerkzaamheden heb ik ook neventaken. Ik help waar nodig mee met workshops die we 
aanbieden via de Vrijwilligersschool, zet mij in tijdens VCW promotieactiviteiten en ben namens het 
VCW actief bij de inloop van het Geheugenhuis. Daarnaast voel ik mij thuis bij het VCW. Ik heb leuke 
collega’s, een fijne werkplek in de BBLTHK en ik vind de kleinschaligheid, de korte lijnen en de 
betrokkenheid van de organisatie prettig.’  

 

Cijfers hulpvragen VCW  
In 2021 kwamen er 321 
hulpaanvragen binnen bij het VCW. In 
totaal hebben we hiermee 283 unieke 
inwoners geholpen. De inwoners van 
Wageningen vroegen het meest om 
praktische hulp zoals klus, tuin of 
boodschappenhulp. Daarnaast was er 
ook vraag naar een sociaal maatje. 
Deze maatjesvragen stuurde we door 
naar Humanitas.  
Ons oproepteam heeft een enkele 
vervoersvraag uitgevoerd, al was dit 
opvallend minder dan voorgaande 
jaren. Zal corona hier de reden voor 
zijn? 
 
 
 
 
 
 

We zien nog steeds wel dat de hulpvragen inhoudelijk complexer zijn dan een paar jaar 
geleden. Daar waar voorheen een vraag meer passend was bij het aanbod van de 
organisaties merken we dat er meer overleg nodig is om de vraag van de inwoner te kunnen 
verwijzen. Dit heeft gevolgen voor vrijwilligersorganisaties qua flexibiliteit, matching en 
competenties van de vrijwilligers, grenzen aan vrijwillige inzet en de samenwerking met 
formele organisaties/Startpunt. Corona heeft er voor gezorgd dat de samenwerking met het 
Startpunt in 2021 op een lager pitje is komen te staan (zie Expert informeel & Startpunt).  
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Het VCW Oproepteam 
Het oproepteam helpt Wageningse inwoners met kortdurende of eenmalige vragen. Dit zijn 
vragen waar Wageningse organisaties, vaak op korte termijn, geen oplossing voor hebben 
en waarbij hulp door een vrijwilliger passend is. We registeren onze hulpaanvragen in een 
eenvoudig werkbaar digitaal registratiesysteem. Onze baliemedewerkers volgen normaliter 
twee keer per jaar een scholing op maat zodat zij inwoners en organisaties op deskundige 
wijze kunnen helpen. Door corona zijn deze scholingen uitgesteld.  
Voorbeelden van werk wat door onze oproep vrijwilligers gedaan is: 
- vervoer naar het ziekenhuis en begeleiding tijdens het gesprek met de arts 
- tijdelijk ondersteuning t.a.v. de boodschappen voor een inwoner die geen 

netwerkondersteuning heeft 
- hond uitlaten  
- ophalen van voedselpakket 
- technische hulp (ict) 
- tijdelijk verschonen van de kooien van de ratjes, met daarna gesprek en koffie & koek 
 
Een collega van Solidez die blij was met onze hulp, name de moeite om een berichtje te 
sturen.  
 

 
 
In september kregen we als blijk van waardering deze onderstaande mail van een 
inwoonster van Wageningen. Hier doen we het voor!  
‘Beste mensen van het vrijwilligers centrum, 
Ik heb afgelopen donderdag gebruik mogen maken van jullie diensten. Mevr. A. van D. heeft mij naar 
het ziekenhuis in Nijmegen gebracht en ook weer thuis gebracht. Dit alles is heel erg voorspoedig 
gegaan en mevrouw van D. was aangenaam gezelschap. 
Ik heb mevrouw van D. de onkostenvergoeding betaald en de parkeerkosten, zoals jullie mij uitgelegd 
hebben. Voor haar behulpzaamheid heb ik haar bedankt met een bloemetje. 
Ik wilde dit graag even aan u laten weten omdat het zo fijn is dat ik door jullie zo geholpen ben met 
vervoer.’ 

 

Resultaat: 
In 2021 zijn er 76 hulpvragen door 15 enthousiaste vrijwilligers van het Oproepteam opgelost 
(in 2020 waren dat er 30). We hebben veel hands on hulpvragen erbij gekregen, eerder 
opgepakt door de Helpende Hand, zoals het doen van de boodschappen en tijdelijk de 
voedselpakketten ophalen. Ondanks dat een oproepkracht geen structurele, langdurige hulp 
biedt aan de hulpvrager komt men soms wel achter de voordeur. Nu inwoners steeds langer 
zelfstandig blijven wonen krijgt de VCW-coördinator signalen van de oproepkracht door. De 
coördinator van het VCW kan door de korte lijnen met het Startpunt of 
vrijwilligersorganisaties schakelen en de hulp afstemmen.  
 

Coördinatie informele hulp 
Naast onze loketfunctie stimuleert het VCW de samenwerking tussen de informele 
organisaties. Ook worden formele organisaties actief benaderd om de samenwerking met 
informele organisaties te zoeken en mogelijkheden voor hulp te benutten. Dat kan door het 
aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag die er leeft. Het klussenketenoverleg 
bestaat door de jaren heen nog steeds en is belangrijk juist omdat we veel  praktische 
hulpvragen krijgen. Elk kwartaal, op initiatief van VCW, komen de organisaties die praktische 
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klussen in tuin of huis uitvoeren bijeen om de diverse diensten af te stemmen, signalen te 
bespreken en in te spelen op hiaten. Dit jaar was het opheffen van de Helpende Hand een 
belangrijk agendapunt. De vrijwilligers zijn verdeeld over de organisaties en dit leidde ook tot 
een uitbreiding van het VCW oproepteam. De vrijwilligers van de Helpende Hand konden 
hierdoor hun vrijwilligerswerk voortzetten en de inwoners helpen met de wekelijkse 
boodschappen of helpen bij het tuinonderhoud. Doordat het bestuur van de Helpende Hand 
wegens omstandigheden geen afscheidsbijeenkomst meer kon organiseren voor zijn 
vrijwilligers heeft het VCW dit georganiseerd. Het werd een gezellig (borrel)moment van 
samenzijn dat veel waardering kreeg van de oud vrijwilligers.  
 

PR hulpverlening in Stad Wageningen 
Nieuw dit jaar is dat hulpvragers in Stad Wageningen hun verhaal doen over de waarde van 
vrijwillige hulp. Elke keer is er een andere inwoner aan het woord die geholpen is door één 
van de vrijwilligersorganisaties die in Wageningen actief is. Het resultaat in 2021 was een 
drietal prachtige artikelen. In 2022 krijgt dit vervolg en zullen we opnieuw hulpvragers en 
organisaties benaderen hun verhaal te vertellen.  
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Expert Informeel & het Startpunt 
De gemeente Wageningen is in januari 2015 gestart met het Startpunt; één centraal loket 
waar de inwoner met alle vragen terecht kan. Dit loket wordt bemenst door diverse 
organisaties met verschillende disciplines, zoals RIBW, WMO, Maatschappelijk Werk, 
Jeugdconsulent etc.   
 
De afgelopen vijf jaar heeft de medewerker van het VCW het team 4 uur per week 
ondersteund in de rol van expert informeel. Sinds vier jaar is daarbij de rol vanuit Mantelzorg 
Wageningen. De expert informeel geeft het Startpuntteam informatie & advies over vrijwillige 
hulp & mantelzorg in het algemeen en maakt hen wegwijs in de informele sociale kaart van 
Wageningen. Om de sociale kaart zichtbaar en toegankelijk te maken maakt het VCW 
jaarlijks een prachtig handboek met daarin de vele vrijwilligersorganisaties in Wageningen.  
 
Daarnaast denkt zij mee met casussen en geeft de Startpuntmedewerker gevraagd en 
ongevraagd advies waar vrijwillige hulp een rol kan betekenen. Op deze wijze wordt de 
informele hulp geïntegreerd in het denk- en werkproces van de Startpuntmedewerkers.  
De expert informeel hoopt na coronatijd tijdens deze huisbezoeken weer input te kunnen 
leveren aan de mogelijkheden vrijwillige hulp in te zetten (ook waar men in eerste instantie 
niet aan vrijwillige hulp dacht).  
De samenwerking met het Startpunt is ondanks de corona wel stabiel, maar is minimaal 
geweest. Wel waren de lijnen voor afstemming met het Startpunt kort, waardoor hulp snel 
kon worden afgestemd.  
 

Meegewerkt aan diverse initiatieven 
Het Geheugenhuis  
In het kader van het project ‘Dementie Vriendelijk Wageningen’ heeft VCW samen met het 
Odensehuis het Geheugenhuis opgezet waarbij het Odensehuis vanwege hun expertise een 
coördinerende taak heeft. Het VCW zorgt tijdens het maandelijkse inloopmoment voor een 
vrijwilliger die gasten verwelkomt en kan voorzien van informatie over allerlei vormen van 
vrijwillige hulp.  
 

Pauzemomenten 
Vorig jaar vertelde we je dat het VCW 
het voortouw genomen respijtzorg 
ontwikkeltafels te organiseren voor 
pauze momenten van mantelzorgers 
in Wageningen. Dit om respijtzorg in 
deze stad weer meer op de kaart te 
krijgen en in beweging te zetten. Dat 
zorgde ervoor dat we een samen met 
het Odensehuis kwamen tot een 
mooi plan van een logeerweekenden 
om mantelzorgers te ontlasten. Het 
resultaat was een prachtig 
logeerweekend in Limburg waarbij 
twee medewerkers van het VCW als 
vrijwilliger meegingen om 
werkervaring op te doen met de 
doelgroep de dementerende mens en 
de samenwerking met het Odensehuis 
nog meer te verstevigen. 
 

  

November 2021: Logeerweekend Susteren. Wat een 
prachtige club mensen bij elkaar!  
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Welzijn op recept 
We hebben meegewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe project Welzijn op Recept. Dit 
is een samenwerkingsproject van Welsaam en het Startpunt met de huisartsen in 
Wageningen. In 2022 start dit project als pilot en zal de Expert Informeel vanuit het 
Vrijwilligers Centrum Wageningen een coördinerende rol vervullen.  
Huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn zien veel mensen met psychosociale 
klachten op hun spreekuur. Vaak kan voor deze klachten geen medische oorzaak worden 
gevonden. Welzijn op Recept biedt in plaats van het ‘het traditionele pilletje’ een 
welzijnscoach aan. Het idee is minder psychosociale klachten en minder onnodig 
zorgverbruik een win-win. Het is werk wat VCW al jaren doet, maar dan nu met de eerste lijn.  
 

Eenzaamheid 
We zijn geïnterviewd en hebben meegedacht met een artikelenreeks over eenzaamheid van 
Welsaam. Opeens was eenzaamheid ‘hot’. We wilden meewerken aan een andere belichting 
van het onderwerp, anders dan de ‘zielige eenzame’. We vroegen meer aandacht voor de 
verschillende vormen van eenzaamheid, en dat dit fenomeen bij elk mens bekend is op enig 
moment in iemands leven. Tenslotte wilden we ook meer focus op het feit dat de 
eenzaamheid niet plotseling ontstond maar dat we hier met z’n allen de afgelopen decennia 
hard aan hebben gewerkt om dit te realiseren alleen al door het bouwen van rijtjeshuizen. 
Als laatste gaven we ook aan wat het werk van VCW hierin betekent. 
 

Racisme 
We zijn geïnterviewd in het kader van een onderzoek van de gemeente over racisme in 
Wageningen. Dit onderzoek werd gepresenteerd op een bijeenkomst waar we ook 
meedachten over oplossingen in Wageningen wat werkt en niet werkt. We gaven aan dat de 
diverse meldpunten naast registratie soms weinig kunnen betekenen en laat reageren en 
alleen tijdens kantoortijden. We hebben meegedacht in wat wel zou kunnen bijdragen aan 
het echt ondersteunen van mensen die een melding doen ook in samenspraak met WUR. 
 

Preventieakkoord 
We hebben ook meegedacht met het Wageningse preventieakkoord, over hoe de 
gezondheid van jeugd te verbeteren o.a. door middel van hun leefomgeving.  
 

Goeie buurmaaltijd  
Hotel de Wereld wilde graag 
samenwerken met Welsaam in de 
komkommertijd van Corona. Wij 
hielpen promotie te maken voor het 
bestellen een zogenaamde ‘goede buur 
maaltijd’, en deelden de maaltijden 
samen met Odensehuis en Solidez 
Mantelzorg Wageningen in de buurten 
van Wageningen rond. Een mooie 
samenwerking tussen bedrijf en welzijn. 
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BloeMonday 
Samen met Changemakers Wageningen hebben we de Blue 
Monday (op de eerste maandag van de laatste volle week van januari, 
zogenaamd de deprimerendste dag van het jaar) omgetoverd tot 
BloeMonday. Studentenorganisaties en Pantarijn hadden 
bloemetjeskaarten geschreven aan bewoners van diverse 
verpleeghuizen.  
“Hallo, onderstaande reactie wilde ik jullie niet onthouden. Doordat er zulke 
leuke teksten, maar ook vragen aan de bewoners waren geschreven op de 
kaarten kwamen er hele verassende gesprekken op gang. Is fijn voor jullie 
om terug te horen dat het gewaardeerd wordt!” Esther Staal, vrijwilliger 
coördinator Zinzia zorggroep.  

 
 

Signaleren 
De doelstelling van dit project is het bewuster maken van inwoners, 
vrijwilligers en mantelzorgers over wat ze zelf kunnen doen met een ‘niet pluis’ gevoel, en 
waar ze terecht kunnen. Vorig jaar hebben we hier meer aandacht aanbesteed dan dat we 
uren hiervoor hadden. Dit jaar stond het project op een lager pitje, ook mede door Corona. 
We hebben gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw  theatercollege in 2022 i.s.m. met 
Startpunt en Platform Wageningse Ouderen. 
We hebben signaleren financiële ouderen uitbuiting met Startpunt besproken impact: 
duidelijkheid over een ieders rol en verantwoordelijkheid (vrijwilligersorganisatie, Startpunt, 
VCW, de verdachte en de oudere, familie en buren zelf). in een geval 1000€ bespaard voor 
oudere. 
We hebben coaching en instructie gegeven in signaleren geheugenverlies aan 
baliemedewerkers impact: meer kennis en kunde bij baliemedewerkers over dementie en 
NAH zodat zij beter mensen van dienst kunnen zijn en kunnen verwijzen.  
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Interne organisatie VCW 
Het Vrijwilligers Centrum wordt gerund door 3 parttime betaalde krachten. Daarnaast werken 
er vele vrijwilligers bij VCW met verschillende taken. Op 31 december 2021 waren er 35 
vrijwilligers bij het VCW. Er zijn in 2021 5 nieuwe vrijwilligers bijgekomen, van 8 vrijwilligers 
hebben we afscheid genomen.   
 

Baliemedewerkers 
Het team van vrijwillige baliemedewerkers is het 
eerste aanspreekpunt voor de klanten. Zij 
ontvangen bezoekers en nemen hulpvragen aan. 
Vervolgens kijken zij door welke 
vrijwilligersorganisatie de hulpvraag het beste 
opgelost kan worden.  
 

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

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

Bestuursleden 
Christel Holleman en Jolanda Suijker namen afscheid als voorzitter respectievelijk 
penningmeester. Wytske Dijkstra nam de taak van waarnemend voorzitter tijdelijk op zich.  
Twee nieuwe bestuursleden traden toe: Irene Gosselink en Simon Vink.  
Het bestuur vergaderde in 2021 tienmaal. Het bestuursmodel is besturen op afstand: een 
bestuur dat nabij is en vanuit die nabijheid bestuurt op hoofdlijnen.  

 
‘Even voorstellen: mijn naam is Irene Gosselink en 
sinds juni 2021 ben ik secretaris binnen het bestuur 
van VCW. Ik werk al heel lang bij de WUR als 
projectleider. Naast mijn werk heb ik altijd 
vrijwilligerswerk gedaan en dat was heel verschillend: 
van bestuurslid van een sportclub tot migranten 
vrouwen leren fietsen; en van voorlezen aan een 
Syrisch jongetje tot bestuurslid communicatie bij 
Vrienden op de Fiets. Het vrijwilligerswerk heeft mijn 
leven verrijkt: ik heb veel mensen en andere culturen 
leren kennen, ik heb er van geleerd en het heeft me 
veel plezier bezorgd. VCW zorgt dat vrijwilligers ook 
zo’n ervaring hebben én zorgt dat mensen en 
organisaties die vrijwilligers nodig hebben, geholpen 
worden. Daar zet ik me graag voor in!’ 
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‘Even voorstellen: Mijn naam is 
Simon Vink en sinds september 
2021 ben ik bestuurslid van 
VCW.  Na mijn pensioen doe ik 
veel vrijwilligerswerk zo ben ik 
bijvoorbeeld voorzitter van RTV 
Rijnstreek. Ik vind 
vrijwilligerswerk belangrijk voor 
Wageningen en VCW een 
leuke, energieke en 
ondernemende club mensen. Ik 
draag graag bij aan de 
continuïteit en 
toekomstbestendigheid van het 
werk van VCW en een wereld 
waarin vrijwilligerswerk 
gewaardeerd wordt.’ 

 
Zomeruitje bij Ommuurde Tuin 
Twee keer per jaar organiseert VCW een gezamenlijk uitje, dit jaar was dit wegens corona 1 
uitje naar de Ommuurde tuin met de helft van alle medewerkers. Een geslaagde middag met 
excursie en lunch.  

 

 
Welsaam 
Het Vrijwilligers Centrum Wageningen maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband 
van Welsaam. Deze heeft opdracht gekregen om de 40 resultaten binnen het sociale domein 
te realiseren. In 2021 hebben we wederom veel tijd 
gestoken in het Welsaam samenwerkingsverband 
inclusief overleggen, rapportages, monitoring en 
verantwoording. Binnen Welsaam, maar ook breder 
dan Welsaam, hebben we een actieve rol in discussies 
over maatschappelijke ontwikkelingen, mogelijkheden 
en knelpunten. Dit doen we in verschillende projecten met onze diverse 
samenwerkingspartners en werkoverleggen.  

 
Verbindende communicatie 
Het team investeerde in een 5-tal bijeenkomsten in het onderwerp verbindende 
communicatie. We werden meer bewust van spanningen en leerden juist hoe deze te 
gebruiken om sneller oprecht te delen met wat je dwars zit, met respect voor de ander. Dit 
leverde een nog opener werksfeer op met oog voor een ieders bijdrage aan de 
gemeenschappelijke doelen. Net als in elke andere relatie blijft dit ‘work in progress’.  
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Bijlage 1: Bevindingen uit eindrapport Regioplan Beleidsonderzoek – maart 
2021 - inwonersgroepsgesprekken Wageningen 
 
Voor dit thema hebben er een groepsgesprek en een individueel gesprek met vrijwilligers 
plaatsgevonden. Daarbij is specifiek doorgevraagd op de aanwezigheid van de 
bovengenoemde werkzame elementen. Uit de antwoorden zijn de volgende conclusies af te 
leiden:  
 
1. Het contact met de Vrijwilligerscentrale wordt als zeer prettig ervaren: vrijwilligers voelen 
zich echt gehoord en geholpen. De vrijwilligers waren zeer te spreken over de medewerkers 
van de Vrijwilligerscentrale waar zij contact mee hadden gehad. Sommige vrijwilligers 
hadden een heftige tijd achter de rug en gaven aan dat het daarom extra fijn was dat er echt 
naar hen geluisterd werd en dat er goed met hen meegedacht werd. Ze benadrukten het 
gevoel van als mens gewaardeerd te worden, in plaats van zich een nummertje te voelen. 
Allen hadden de ervaring dat ze naar een passende werkplek geleid waren waar ze met 
plezier werkten. Een vrijwilligster benadrukte daarbij dat ze door persoonlijke problematiek 
niet alles meer kon doen qua werk, maar dat ze via de Vrijwilligerscentrale nieuwe 
mogelijkheden kreeg aangereikt waar ze voorheen niet aan had gedacht. Dit illustreert hoe 
de Vrijwilligerscentrale de potentiële vrijwilligers uiteenlopende opties aanbiedt en daarbij 
echt kijkt naar hun persoonlijkheid/talenten. De koppeling met een geschikte werkplek kwam 
in de gesprekken als belangrijkste component van de informatievoorziening naar voren; 
verder werden er omtrent de informatievoorziening geen tekortkomingen benoemd.  
 
2. De vrijwilligers hebben het gevoel dat ze ergens terechtkunnen wanneer ze problemen 
ervaren. Een aantal vrijwilligers had na aanvang van het vrijwilligerswerk nog regelmatig 
contact met de Vrijwilligerscentrale over hoe het ging en of er nog hulp nodig was. Een 
vrijwilligster gaf aan dit niet te hebben, maar benoemde wel dat dit actief aangeboden was. 
Zij benadrukte dat ze ook niet van de Vrijwilligerscentrale verwachtte dat die haar heel actief 
zou begeleiden, maar ze benoemde tegelijkertijd dat ze wel het gevoel had hier aan de bel te 
kunnen trekken als dat nodig zou zijn. Alle vrijwilligers benadrukten dat ze nog steeds de 
persoonlijke aandacht ervoeren die er in het begin ook was. Hoewel het werk bij alle 
vrijwilligers voorspoedig verliep hadden ze alle vier wel echt het idee bij de 
Vrijwilligerscentrale terecht te kunnen als het even moeilijker zou gaan. De vrijwilligers 
voelen zich hierdoor gesteund en gewaardeerd, hetgeen hun enthousiasme in het 
vrijwilligerswerk vergroot. 
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Bijlage 2: Cijfers #Meedoen 
 

werkzaamheden vrijwilligerswerk sociaal taal creatief sport fietslessen Totaal 

          

maart 9 12 5    26 

april 35 3 4    42 

mei 7      7 

juni 24 11 13 6 4  58 

juli 4  4 3 6 2 19 

augustus         

september 7 33 7  2  49 

oktober 24 55 21  8  108 

november 60 83 8  6  157 

december 102 32 10  20  164 

          

TOTAAL             630 
 


