Jaarverslag 2017

Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligershuis Drechtsteden
Jaarverslag 2017

Het Vrijwilligershuis Drechtsteden is een samenwerkingsverband van SSKW en MEE Drechtsteden. Sinds 2016 wordt voor
de ondersteuning van vrijwilligers en organisatie onder één naam gevoerd: Vrijwilligershuis Drechtsteden.
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WOORD VOORAF
Anders dan in voorgaande jaren liep in 2017 de bijdrage van de gemeente Dordrecht, een van de
belangrijke financieringsstromen van het Vrijwilligershuis, via één penvoerder voor het
samenwerkingsverband van MEE Drechtsteden en de vereniging SSKW.
Werkten we in 2016 al in de uitvoering als één team Vrijwilligershuis, over 2017 zijn ook de
financiering en daarmee samenhangende rapportages meer en meer vervlochten. Vandaar dat u
hierbij een Jaarverslag Vrijwilligershuis Drechtsteden aantreft, onze gezamenlijke verantwoording
naar de leden van de vereniging en naar allen die in 2017 op enige manier een relatie met het
Vrijwilligershuis hadden.
Namens de besturen van MEE Drechtsteden en vereniging Vrijwilligershuis/SSKW, en namens het
team van het Vrijwilligershuis,
Fokje Bosma
Coördinator Vrijwilligershuis Drechtsteden
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ALGEMEEN
Het jaar 2017 stond voor het Vrijwilligershuis in het teken van de evaluatie die door het
Onderzoekcentrum Drechtsteden in mei 2016 op last van de gemeente Dordrecht werd uitgevoerd
onder een selectie van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Dordrecht. De
definitieve resultaten bereikten ons in september 2016 en sloot redelijk aan bij hetgeen we zelf
signaleerden. Zie ook het Jaarverslag 2016 van de vereniging SSKW. Van harte zijn we aan de slag
gegaan met conclusies en aanbevelingen uit het rapport.

OCD‐conclusies september 2016




Bemiddeling: beperkt inzicht in resultaat en effect van de werkzaamheden; beoordeling van
geënquêteerden 6,3.
Begeleiding: tevredenheid over aanbod en kwaliteit van de trainingen; beoordeling 7,3.
Belangenbehartiging: geënquêteerden zijn weinig bekend met deze dienst; beoordeling 6,7.

OCD‐aanbevelingen september 2016
1.

2.
3.
4.
5.

Richt het informatiesysteem van het Vrijwilligershuis zo in dat hier sturings‐ en
verantwoordingsinformatie uit kan worden gehaald (zoals aantal bemiddelde vrijwilligers en
snelheid waarmee een vrijwilliger wordt bemiddeld);
Sluit met een doelgroepgerichte aanpak beter aan bij de verschillende motieven van vrijwilligers
om vrijwilligerswerk te doen. Kijk hierbij naar bestaande initiatieven in het land;
Toon als Vrijwilligershuis meer initiatief en stel je als actiever op;
Houdt organisaties en vrijwilligers actief op de hoogte en neem ze mee in nieuwe ontwikkelingen
en initiatieven op gebied van vrijwilligerswerk;
Voer als gemeente regelmatig overleg en maak heldere afspraken over actuele
beleidsontwikkelingen en de door het Vrijwilligershuis na te streven en te behalen resultaten en
effecten.

Hoewel deze aanbevelingen gebaseerd zijn op een evaluatie in de gemeente Dordrecht zien we
parallellen met onze werkzaamheden in de gemeente Zwijndrecht, onze andere grote
opdrachtgever. In dit Jaarverslag 2017 gaan we eerst in op de aanbevelingen en de invloed daarvan
op onze werkzaamheden en resultaten in ons gehele werkgebied. Vervolgens zullen we stilstaan bij
de specifieke beleidsontwikkelingen in beide gemeenten. Tot slot vindt u een overzicht van de
resultaten 2017 uitgesplitst naar de verschillende taakgebieden.
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AANBEVELINGEN EN ACTIES, gebaseerd op de OCD‐rapportage 2016
1. Richt het informatiesysteem van het Vrijwilligershuis zo in dat hier sturings‐ en
verantwoordingsinformatie uit kan worden gehaald (zoals aantal bemiddelde
vrijwilligers en snelheid waarmee een vrijwilliger wordt bemiddeld);
In het laatste kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 is op verschillende manieren
(bijeenkomsten, persoonlijke contacten, belronde) informatie opgehaald bij partners,
vrijwilligersorganisaties en (potentiële) vrijwilligers over de vraag waaraan een digitale matchingstool
zou moeten voldoen. En wat zij concreet missen in de huidige vacaturebank en website van het
Vrijwilligershuis. Deze informatie, gekoppeld aan drie brainstormbijeenkomsten met de
medewerkers, heeft geleid tot een PROGRAMMA VAN EISEN voor een gekoppelde database en crm‐
oplossing.

Uit het PROGRAMMA VAN EISEN, maart 2017
Doel






Maatwerk richting contacten van het Vrijwilligershuis (VH), vrijwilligers(organisaties): een
gebruiksvriendelijke digitale match tussen vraag en aanbod te realiseren
Registratie van contacten en activiteiten binnen het Vrijwilligershuis
Alle informatie voor bezoekers en voor medewerkers op één plek geregistreerd
Informatie per contact snel beschikbaar voor alle medewerkers van het Vrijwilligershuis
Informatie is door VH op maat (gericht) te delen met selectie van contacten (nieuwsbrieven,
vacatures, trainingen etc.)

Meerwaarde



Voor medewerkers en bestuur VHD: snel inzicht in (handelen van) contacten van waaruit
activiteiten en beleid op maat gerealiseerd kunnen worden.
Voor externe contacten: snel inzicht in het aanbod en/of vragen aan andere contacten of
medewerkers te stellen (aanbod op maat).

Algemene criteria




Gebruiksvriendelijk
Toegang via pc, mobiel en tablet
Privacy/veiligheid van gegevens optimaal gegarandeerd.

Er zijn drie offertes uitgebracht waaruit op basis van kennis van en affiniteit met het non‐profit
werkveld, ervaring met matching van vrijwilligers in Dordrecht èn prijsstelling is gekozen voor de
Kriek Software. In mei 2017 zijn de eerste gesprekken gevoerd, is een contract opgesteld inclusief
een tijdplanning: oplevering van de eerste versie in het vierde kwartaal.
In Zwijndrecht werd ondertussen besloten dat matching zoveel mogelijk moest gebeuren via
Zwijndrecht voor Elkaar. Een tool die (zoals WeHelpen in Dordrecht) is ontwikkeld voor matching in
de informele zorg: personen die op zoek zijn naar iemand die voor hen eenmalig of structureel
klussen kan doen als boodschappen, tuin bijhouden, wandelen. De gemeente Zwijndrecht gaf
opdracht na te gaan in hoeverre deze tool ook geschikt gemaakt kon worden voor alle matching van
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vrijwilligerswerk in de gemeente Zwijndrecht, al dan niet gekoppeld aan de (nieuwe) vacaturebank
en website van het Vrijwilligershuis.
In het derde kwartaal van 2017 heeft het bestuur van de vereniging Vrijwilligershuis/SSKW besloten
verdere ontwikkeling van het informatiesysteem (database, vacaturebank) met verenigingsmiddelen
door te zetten. Zowel voor sturings‐ en verantwoordingsinformatie als voor adequate matching
voldeed de huidige vacaturebank immers niet. Er was al veel geïnvesteerd in analyse en ontwikkeling,
de draad met de Kriek Software werd weer opgepakt. Ondertussen werd de opgedane kennis ook
ingezet voor de doorontwikkeling van Zwijndrecht voor Elkaar.
Oplevering van de nieuwe tool in 2017 was helaas niet meer reëel. Dit heeft invloed op hetgeen we
over 2017 kunnen rapporteren.
2. Sluit met een doelgroepgerichte aanpak beter aan bij de verschillende motieven van
vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen. Kijk hierbij naar bestaande initiatieven in het
land.
Het werkveld van centrales die vrijwilligerswerk ondersteunen is zeer divers. Daarin worden continu
keuzes gemaakt. In 2015 maakte het Vrijwilligershuis een doelgroepenanalyse:

Publiek,
potentiële
vrijwilligers

Actieve
vrijwilligers

Organisa‐
manage
ties die met
ment
vrijwilligers Vw‐
werken coördina‐
toren

Vrijwilligers‐
organisaties

Steunpunt
vrijwillige
inzet

Maatschappelijk
betrokken
bedrijven

Burger‐
initiatieven
Beleidmakers

In de dagelijkse praktijk van 2017 vormen de organisaties, initiatieven en vrijwilligers de primaire
doelgroep en zijn bedrijven, beleidsmakers maar ook verschillende organisaties en initiatieven vooral
samenwerkingspartners.
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Bedrijven
Is er kennis bij bedrijven die van belang kan zijn voor vrijwilligersorganisaties en hoe kunnen we bedrijf en
organisatie met elkaar matchen? Het Vrijwilligershuis stimuleert maatschappelijk betrokken ondernemen
bij bedrijven.
Burgerinitiatieven
In het verleden resulteerden burgerinitiatieven bijna vanzelfsprekend in een organisatie met als doel een
bestaansrecht over een langere periode. Nu zien we meer initiatieven die tijdelijk bestaan, op projectbasis
zonder rechtspersoon. Voor hen treedt het Vrijwilligershuis/SSKW op als rechtspersoon. Om deze
ondersteuning van wat lossere en soms individuele initiatieven te borgen in het werk zijn in mei 2017 de
statuten van de vereniging aangepast.
Vrijwilligers
In de praktijk van ons werk differentiëren we op:
‐ Leeftijd: jongeren en ouderen verschillend benaderen
‐ Motivatie: intrinsieke motivatie levert sterke vrijwilligers met eigen initiatief. Er zijn groepen die om heel
uiteenlopende redenen een plek zoeken bij vrijwilligersorganisaties.
‐ Statushouders: als aparte groep omdat zij zowel vaak de Nederlandse taal nog moeten leren als de
Nederlandse cultuur en mores ervaren maar veelal ook komen uit landen waar vrijwilligerswerk niet
lf
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In 2017 zijn we de verschillende groepen actiever gaan opzoeken waarbij we ervoor waken dat de
dienstverlening, die organisaties en vrijwilligers gewend waren, op peil blijft. Meer werk, maar niet
meer menskracht, de verwachting is dat het nieuwe informatiesysteem ons daarbij kan helpen. Ook
zijn we in gesprek gegaan met organisaties die een positieve rol bij bemiddeling kunnen spelen.
In de wijken werden de gastvrouwen getraind om bewoners te helpen op weg naar vrijwilligerswerk,
vrijwilligerscoördinatoren verwijzen ‘sollicitanten’ door naar andere passende organisaties. Hierdoor
is niet meer altijd duidelijk in aantallen hoeveel matches er door de inspanningen vanuit het
Vrijwilligershuis tot stand zijn gekomen. Maar wat is belangrijker: het aantal in onze rapportage of
het resultaat voor de vrijwilliger en organisatie?
3. Toon als Vrijwilligershuis meer initiatief en stel je actiever op.
Het Vrijwilligershuis bestaat in de eerste plaats voor de ondersteuning van organisaties en
vrijwilligers. Daarvoor is het noodzakelijk dat we het werkveld goed kennen, weten welke
beleidsontwikkelingen invloed hebben op dit werk en daarnaar handelen, oplossingen op maat
weten te vinden bij knelpunten. Een aantal factoren leidt er de laatste jaren toe dat het moeilijker
wordt om (goede) vrijwilligers te vinden. We benoemden dit in het Toekomstplan Vrijwilligershuis –
nu de economie aantrekt wordt dit probleem stringenter. Vrijwilligers vinden betaald werk, vele
partners hebben beide een drukke baan, gepensioneerden willen zich minder binden om tijd en
ruimte te houden voor bijvoorbeeld het maken van reizen. Bovendien vraagt de
participatiemaatschappij al veel van mensen waardoor er minder tijd en energie is voor
vrijwilligerswerk, vrijwilligersorganisaties lopen vast.
De uitdaging is om duidelijk te maken aan een breed publiek dat vrijwilligerswerk er in alle soorten
en maten is, dat er voor iedereen iets te doen valt. Niet per sé een dag in de week, niet per sé het
hele jaar door en op velerlei interessegebieden, maatwerk dus.
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Het Vrijwilligershuis heeft in 2017 activiteiten uitgevoerd om die breedte zichtbaar te maken.
‐ We zochten de mensen en initiatieven op
o in hun wijk of
o in hun netwerk en
o sloten aan bij bestaande platforms, bijeenkomsten en initiatieven.
‐ We organiseerden zelf ontmoetingen.
‐ Gingen in gesprek met organisaties over de vraag waar het knelt, hoe binnen hun organisatie
het vrijwilligerswerk aantrekkelijker gemaakt kan worden.
o Ga niet meer op zoek naar die duizendpoot die wekelijks vele uren beschikbaar heeft
maar knip de werkzaamheden op.
o Zoek een penningmeester plùs iemand die de administratie wil doen,
o Zoek iemand die structureel extra handen in je organisatie biedt met daarnaast
iemand die alleen in vakanties wil vervangen.
‐ We checkten en (her)schreven samen met de organisatie vacatureteksten in de
vacaturebank.
‐ We gaven via Facebook, website en persberichten speciale aandacht aan vacatures en
deelden via storytelling het enthousiasme van actieve vrijwilligers.
‐ We zochten en vonden de samenwerking met organisaties als UWV, SDD en
VluchtelingenWerk. Hoe kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en
statushouders een positieve rol spelen bij vrijwilligersorganisaties? Wat betekent dat voor de
organisatie èn voor deze bijzondere vrijwilliger?
4. Houd organisaties en vrijwilligers actief op de hoogte en neem ze mee in nieuwe
ontwikkelingen en initiatieven op gebied van vrijwilligerswerk.
In alle ontmoetingen als hiervoor beschreven informeerden we over ontwikkelingen die het
vrijwilligerswerk beïnvloeden. Maar bespraken toch vooral wat dat betekent voor het werk en de
ondersteuning vanuit het Vrijwilligershuis.
Een aantal organisaties heeft ons naar aanleiding daarvan gevraagd om een scan van hun
vrijwilligersbeleid. Voldoet dat nog, wat kunnen we beter doen om de belangen van de vrijwilliger te
borgen in de organisatie.
Als belangrijke opdracht voor 2017 zagen we beter profileren en positioneren van het
Vrijwilligershuis. Hetgeen hierboven onder punten 3 en 4 is genoemd moet daaraan bijdragen.
5. Voer als gemeente regelmatig overleg en maak heldere afspraken over actuele
beleidsontwikkelingen en de door het Vrijwilligershuis na te streven en te behalen
resultaten en effecten.
Tot onze grote vreugde hebben we eind 2016 constructieve afspraken kunnen maken met zowel de
gemeente Dordrecht als de gemeente Zwijndrecht. We zien de gemeente niet alleen als
opdrachtgever en financier maar ook als belangrijke gesprekspartner over beleids‐ en
visieontwikkeling. Vrijwilligerswerk raakt aan vele werkvelden waarop de gemeente een rol speelt:
cultuur en natuur, participatie en armoedebeleid, sport en gezondheid. Regelmatig overleg met de
coördinerend ambtenaar vinden we dan ook van groot belang.
Zwijndrecht: gedurende het hele jaar was er constructief, vruchtbaar en regelmatig overleg met de
verantwoordelijk ambtenaar. De gemeente was voornemens onder meer de (financiering van) het
vrijwilligersbeleid uit te besteden aan een nieuw in te richten welzijnsorganisatie. Het
Vrijwilligershuis was niet betrokken bij die procedure maar werd over de vorderingen en gevolgen
voor de ondersteuning van vrijwilligerswerk wel voortdurend geïnformeerd. Hoewel aan het eind van
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het jaar nog niet duidelijk was hoe een en ander zou worden georganiseerd, is om continuïteit te
borgen door de gemeente tijdig aangekondigd dat de samenwerking met en financiering van het
Vrijwilligershuis voor 2018 op gelijke voet zou worden voortgezet.
Dordrecht: In februari 2017 bereikte ons het bericht dat de persoon met wie we afspraken hadden
en inspirerende gesprekken voerden uit Dordrecht vertrok. Vanaf dat moment was er
onduidelijkheid van de kant van de gemeente: geen vast contactpersoon en geen overdracht van
lopende afspraken.
In mei gaf de gemeente Dordrecht aan het OCD opnieuw opdracht tot een evaluatie van de
vrijwilligersondersteuning.
In juni kwam de mededeling van de wethouder van Dordrecht dat er grote ontevredenheid was,
vooruitlopend op de resultaten van de evaluatie:
‐ Er mocht niet meer met geld van de gemeente Dordrecht worden geïnvesteerd (de
ontwikkeling van het informatiesysteem moest direct worden gestopt)
‐ Ondersteuning van organisaties en van vrijwilligers moest uit elkaar worden getrokken, de
huidige samenwerking tussen SSKW en MEE had niet het gewenste resultaat. Onduidelijk
was wat dat gewenste resultaat was. Excuses werden aangeboden voor het besluit van haar
voorgangers om gedwongen te gaan samenwerken. We hebben dit met verbazing vernomen
en benadrukt dat anno 2017 de samenwerking in de uitvoering uitstekend verliep.
‐ We moesten voor 1 augustus een tussenrapportage aanleveren.
Ondertussen bleven de gesprekken met de gemeente Zwijndrecht en de samenwerking met
Zwijndrechtse organisaties constructief en positief.
De opstelling van de gemeente Dordrecht heeft op geen enkele wijze de inzet en resultaten in
Zwijndrecht en de samenwerking met partners in de andere gemeentes negatief beïnvloedt.
OCD‐rapportage 2017
Eind augustus 2017 ontvingen we een concept van de OCD‐evaluatie 2017. Deze rapportage focust
op een vergelijking met 2016 en het ophalen van verbeterpunten bij vrijwilligers en organisaties.
Vrijwilligers en organisaties gaven ons hierin gemiddeld meer dan een 7 en er zijn de nodige
complimenten uitgedeeld. Het belang van het Vrijwilligershuis werd onderstreept. De aangedragen
verbeterpunten herkennen we zeker ook en zien we als belangrijke signalen.
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Vrijwilligers
Eén op de tien vrijwilligers zegt nog wel iets te missen in de dienstverlening van het Vrijwilligershuis. De
meest genoemde aspecten die vrijwilligers zeggen te missen, kunnen beschouwd worden als
verbeterpunten die de vrijwilligers aandragen:






meer hulp/betrokkenheid/respect bieden (9x genoemd) bij bemiddeling de vrijwilliger
bijvoorbeeld niet alles zelf laten doen op de website, maar samen bekijken wat een geschikte
vacature is; bij vragen per mail meer informatie/hulp bieden dan nu gebeurt; helpen/bemiddelen
als vrijwilliger op het vrijwilligerswerk problemen heeft met de betreffende organisatie (niet zelf
laten oplossen).
website verbeteren: actueler, duidelijker en vollediger (7x genoemd) o.a. geen verouderde
vacatures op de website laten staan; meer informatie over contactpersonen bij een vacature;
duidelijkere informatie over hoe de website werkt en hoe het proces van een vrijwilligersfunctie
zoeken via de Vacaturebank werkt.
actieve communicatie vanuit het Vrijwilligershuis naar vrijwilligers (4x genoemd) o.a. actief
informeren over het cursusaanbod, tussentijds bij vrijwilligers navragen hoe het gaat (ook als
iemand een functie heeft gevonden en inmiddels als vrijwilliger werkt).

Hoewel het beleid van het Vrijwilligershuis gericht is op het samen met vrijwilligers op zoek gaan
naar gepast werk hebben te veel vrijwilligers kennelijk ervaren dat ze ‘het zelf moeten oplossen’. Dit
heeft intern (nog) meer aandacht gekregen. Het nieuwe informatiesysteem zou door een grotere
gebruiksvriendelijkheid en gerichtere communicatie (digitaal) aan medewerkers meer ruimte moeten
bieden voor mensen die persoonlijke ondersteuning wensen.
Het cursusaanbod wordt naar een groot aantal vrijwilligers actief verzonden via Facebook en
Nieuwsberichten. Dit is ook in onze ogen niet adequaat. In het Programma van Eisen van het nieuwe
informatiesysteem was nu juist opgenomen dat vrijwilligers kunnen aanvinken of ze
(geautomatiseerd) bericht van voor hen relevante informatie willen ontvangen, bijvoorbeeld
passende cursussen.
Het bestuur van de vereniging Vrijwilligershuis/SSKW heeft besloten ondanks het negatieve advies
van de Dordtse wethouder in juni, de ontwikkeling van het nieuwe informatiesysteem weer op te
pakken.
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Organisaties
Hoewel één op de drie organisaties niets mist in de dienstverlening van het Vrijwilligershuis, zegt een
kwart wél iets te missen. De meest genoemde aspecten die organisaties zeggen te missen, kunnen
beschouwd worden als verbeterpunten die organisaties aandragen:







actieve inzet/hulp bieden bij bemiddeling (9x genoemd) o.a. actief zoeken en bemiddelen van
vrijwilligers; kwaliteit van de vrijwilligers checken; organisaties niet alles zelf laten doen.
communicatie en contact met de organisaties onderhouden (7x genoemd) niet altijd bekend wat
het Vrijwilligershuis een organisatie kan bieden; je hoort nu niet veel van ze; organisaties meer op
de hoogte houden; nieuwsbrief; actief profileren.
vacaturebank verbeteren (5x genoemd) plaatsen van vacature levert nu vaak geen reacties op
(zijn er geen reacties of krijgt de organisatie er geen melding van?); geef regelmatig een
reactie/feedback na plaatsen van een vacature (vb. aantal keer dat een vacature beken is);
onhandig dat organisaties een vacature om de zoveel tijd moeten actualiseren om gepubliceerd
te blijven)
betrokkenheid bij organisaties/meedenken/suggesties doen (3x genoemd) "het gevoel dat ze
voor je gáán"

Wat betreft de actieve bemiddeling geldt hier wat hiervoor gold voor de vrijwilligers. In de
communicatie met organisaties zien we dat onze informatie niet altijd terecht komt bij de juiste
persoon binnen een organisatie. Van veel organisaties hebben we gegevens van een bestuurslid
en/of een vrijwilligerscoördinator. Waarbij voor ons niet altijd evident is bij wie de informatie zou
moeten komen, een ander bestuurslid wellicht of een vrijwilliger met een specifieke taak? In het
nieuwe informatieregistratiesysteem zou een organisatie meerdere contactpersonen kunnen
doorgeven en daaraan specifieke informatieverzoeken kunnen koppelen.
Betrokkenheid bij organisaties proberen we uiteraard te verbeteren. Onder meer door stelselmatig
organisaties te bezoeken. Er zijn enkele honderden organisaties bij ons geregistreerd, het is dus
ondoenlijk hen allemaal te bezoeken. Maar het zou moeten lukken om bij de overgrote meerderheid
een gevoel te genereren dat we er voor hen zijn als het nodig is – en ze ons op dat moment weten te
vinden.
Profileren en positioneren is de opdracht die ook hieruit spreekt.
Relatie met de gemeente Dordrecht na juni 2017
Het OCD‐rapport 2017 was voor de wethouder aanleiding om het vertrouwen in het Vrijwilligershuis
op te zeggen: voor bemiddeling is gemiddeld geen 7 gescoord, dus onvoldoende. Hierover was geen
gesprek mogelijk. We kregen de kans om in oktober te komen met een plan (inhoudelijke analyse,
organisatie‐ en transformatieplan) voor een nieuwe organisatie waarbij bemiddeling enerzijds en
ondersteuning van organisaties uit elkaar zou worden gehaald. Ondersteuning van organisaties zou
voortaan moeten worden gefinancierd door de organisaties en bemiddeling als verlengstuk van de
Participatiewet deels door de gemeente gefinancierd.
Hier is veel onrust mee gezaaid, veel tijd en energie opgeslokt. Externen werden geraadpleegd; bij
onze contacten met vrijwilligerscentrales uit andere gemeenten en de koepel NOV is informatie
opgehaald. Ondertussen ging het team met onverminderd enthousiasme verder – we werken voor
de vrijwilligers en organisaties en dat blijft belangrijk!
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Op de tussenrapportage is door de gemeente op geen enkele wijze gereageerd.
Zodra een voorstel voor 2018 en verder in concept gereed was, werd een nieuwe ambtenaar
aangesteld: ‘het gaat me niet om de rapporten, maar om het werk’. Voorstel in de prullenbak. Maar
we hadden wel weer inhoudelijke gesprekken over wat waarom en hoe gewenste effecten te
behalen. En zaten goed op één lijn wat betreft die gewenste effecten en wat wel en niet
noodzakelijk. Gemeentelijke wensen over hoe een en ander te organiseren waren nog niet duidelijk
maar – we zijn inmiddels eind november 2017 – financiering voor 2018 stond niet ter discussie.
Vlak voor de kerstvakantie bereikte ons het bericht dat per 1 januari 2019 de financiering van de
samenwerking MEE‐SSKW zou worden stopgezet. Hierop heeft de vereniging Vrijwilligershuis/SSKW
voor 31 december een zogenaamde zienswijze ingediend, over de mogelijke gevolgen van dat
besluit.
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ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 2017

NAAMSBEKENDHEID
Bijdrage aan profilering en positionering middels:
Mailings
25 nieuwsberichten aan vrijwilligers en organisaties
36 relevante nieuws‐ en agenda‐items van derden gedeeld met vrijwilligers en organisaties

Pers en social media
157 berichten met voor vrijwilligers en organisaties relevante informatie via Facebook
4 persberichten werden geplaatst in diverse kranten
2 uitzendingen van RTV Dordrecht over het Vrijwilligershuis
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IN GESPREK MET ORGANISATIES, SAMENWERKING ORGANISEREN
Bezochten we in 2016 al een 20‐tal organisaties, in 2017 hebben we de contacten met partners
geïntensiveerd en verbreed.
Organisaties waarmee afspraken over eenmalige en/of structurele samenwerking zijn gemaakt:















Humanitas
Vluchtelingenwerk
Cliëntenraad
UWV
Sociale Dienst Drechtsteden
Leerwerk loket
Da Vinci College
Weizigt
Sportbedrijf
FC Dordrecht
MatchingsUnit van MEE Drechtsteden
DOOR
5 speeltuinverenigingen
20 Zorginstellingen
In Zwijndrecht:

Op wijkniveau:












Plint Sterrenburg
Koloriet
Prinsemarij
Stadswiel (Spectrum)
Polderwiel (Spectrum)
Sociale Wijkteams

HIP
SWOZ
T WEETPUNT
Xiejezo

6 x is in samenwerking met een wijkteam een ontmoetingsochtend georganiseerd.

We sloten aan bij initiatieven van derden:






Initiatievenknooppunt
Wijkterrassen en wijkmarkten
Duurzaamheidscafé
Diakonaal Aandachtscentrum
Debat in de Stad

En participeren actief in:








Platform tegen Armoede Drechtsteden
Werkgroep Preventie Schulden Zwijndrecht
Blauwe Kamer (i.s.m. Bibliotheek)
Beursvloer (samenwerking met bedrijfsleven)
Beweegbeurs (samenwerking met sportorganisaties)
Regionaal Overleg vrijwilligerssteunpunten Drechtsteden
Regionaal overleg vrijwilligerscentrales Zuid‐Holland Zuid
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BELANGENBEHARTIGING
Nieuw in 2017 was een scan van hun vrijwilligersbeleid dat we organisaties konden bieden. Wat kan
een organisatie beter doen om vrijwilligers te werven en te binden?
Bij 3 organisaties is een dergelijke scan uitgevoerd, gevolgd door een advies. Een intensief, maar
leerzaam traject dat we in 2018 opnieuw willen aanbieden.
Ook bereikten ons 2 keer een ernstige klacht van een vrijwilliger over zijn/haar vrijwilligerswerk. In
beide gevallen hebben we bemiddeld, in één geval is doorverwezen naar een professionele mediator.

BEMIDDELING IN CIJFERS
In 2017 waren er 3.407 geregistreerde gebruikers van de digitale vacaturebank.
Door hen is 2.267 x op een vacature gereageerd. Het aantal malen dat naar het
Vrijwilligershuis werd teruggekoppeld of er naar ieders tevredenheid een duurzame match
tot stand kwam wordt niet structureel doorgegeven. Om hier inzicht in te krijgen zijn we in
2018 weer begonnen met het nabellen – dat was bij de inrichting van het Vrijwilligershuis in
2014 afgeschaft.

vrijwilligers met een account

2017
7.468

2016
5.811

2015
5.288

2014
480

organisaties met een account
vacatures

890
1.324

848
1.217

1.071

117

98

164

persoonlijke bemiddelingen

567

384
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TRAININGEN IN CIJFERS
Opnieuw is het gelukt om àlle trainingen voor vrijwilligers via het Vrijwilligershuis kosteloos
aan te bieden. Dit kan omdat zo vele organisaties bereid zijn hun expertise beschikbaar te
stellen voor alle vrijwilligers in de Drechtsteden. In ruil hiervoor kunnen dan hun vrijwilligers
deelnemen aan trainingen van de andere partners.
95 trainingen werden aangeboden. Om verschillende redenen (ziekte docent, onvoldoende
belangstelling) gingen er daarvan 29 niet door en werd een enkele verplaatst naar januari
2018.
481 van de 587 cursisten stuurden ingevulde evaluatieformulieren retour. Zij gaven
gemiddeld een 8,3.
2017

2016

2015

In Dordrecht
In Zwijndrecht

58
8

53
14

13
9

Totaal

66

67

22

2014

Aantal trainingen uitgevoerd

13

Deelnemende vrijwilligers
Uit Dordrecht
Uit Zwijndrecht
Andere gemeentes

363
113
111

374
139
27

80
76
‐

Totaal

587

540

156

124

Nieuw in 2017 is het ruime aanbod van digitale trainingen, het zogenaamde Blended Learning: van
verschillende landelijke organisaties kunnen de vrijwilligers via de website van de
VrijwilligersAcademie gratis gebruik maken van een breed aanbod, in totaal 17 trainingen worden op
deze wijze aangeboden. Zie www.vrijwilligershuisdrechtsteden.nl onder Academie en E‐Learning.
Voor statushouders werd in samenwerking met VluchtelingenWerk Zuidwest‐Nederland een module
‘Oriëntatie op Vrijwilligerswerk in Nederland’ ontwikkeld en aangeboden als vast onderdeel van het
inburgeringstraject.
Gastvrouwen in de wijken worden getraind om wijkbewoners op weg te helpen naar vrijwilligerswerk
in de wijk. Ook voor hen is er een training op maat.
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VERSTERKING VAN ORGANISATIES
Via persoonlijke adviesgesprekken met bestuurders en andere vertegenwoordigers van organisaties
en bijeenkomsten wordt gewerkt aan het versterken van de vrijwilligersorganisaties. Zo zijn er de
regelmatig terugkerende bijeenkomsten van vrijwilligerscoördinatoren in de sectoren Zorg en
Cultuur. Nieuw in het Platform voor vrijwilligers in de Zorg zijn Careyn, en het Albert Schweitzer
Ziekenhuis.

Platform vrijwilligerswerk in de zorg: onderwerpen 2017







Vrijwilligers met een uitkering, in gesprek met het UWV
Vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt, in gesprek met de SDD
ANBI
Coördinatie, werving en selectie van vrijwilligers
Vrijwilligersbeleid en positie van de vrijwilliger in je organisatie
Vrijwilligerswerk en verdringing, een grijs gebied

Adviesgesprekken
47 organisaties ontvingen advies gericht op
versterking van hun organisatie.
Een greep uit de onderwerpen waarover is
geadviseerd.
In sommige gevallen waren meerdere gesprekken
nodig of hebben we een en ander moeten uitzoeken.
De daarbij opgedane kennis komt dan ook weer
beschikbaar voor andere organisaties, onder meer via
de Kennisbank op de website.















juridisch
vrijwilligerscontracten
vergoedingen
aansprakelijkheid/verzekering
organisatorisch
samenwerking in de sector
financiën/fondsen
BTW
huisvesting
communicatie
landelijk beleid
uitkering en vrijwilligerswerk
ANBI
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WAARDERING
Dag van de vrijwilliger
Ook in 2017 is vanuit het Vrijwilligershuis veel aandacht besteed aan het waarderen van
vrijwilligerswerk dan wel vrijwillige inzet.
Rond de nationale dag van de vrijwilliger, 7 december bezochten enkele honderden vrijwilligers in
Kunstmin het jaarlijkse feest en de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen door wethouder Karin
Lambrechts.

In Zwijndrecht is door de gemeente zelf een feest aan de vrijwilligers aangeboden en georganiseerd.

NL Doet
Rond NL Doet waren we actief. Twee dagen in maart worden ondernemers, instellingen, mensen met
betaald werk gevraagd zich actief in te zetten voor vrijwilligersorganisaties. Om aan den lijve te
ervaren hoe leuk en belangrijk vrijwilligerswerk is.
NL Doet is een initiatief van het Oranjefonds en door ons lokaal ondersteund middels persberichten
en het actief benaderen van organisaties. We vroegen organisaties ons foto’s te sturen van de
activiteiten en kregen er vele! We maakten een fotoalbum op Facebook.
Het team van het Vrijwilligershuis ging uiteraard zelf ook aan de slag.
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VrijwilligersPassen
In 2017 is de pas voor het eerst uitgereikt in de zomer. Voortaan is de geldigheidsduur van juli tot
juli. Gedurende de looptijd worden altijd nog vele passen aangevraagd voor nieuwe vrijwilligers of
door nieuwe organisaties. Daardoor is het aantal verstrekte passen per 31 december 2017 lager dan
het aantal op 31 december 2016 terwijl er uiteindelijk wel weer zo’n 10.000 pashouders zijn.
Opvallend is het aantal passen dat wordt aangevraagd door organisaties buiten Dordrecht en
Zwijndrecht.
Dat het aantal aanvragende organisaties afneemt heeft vooral te maken met het samengaan van
organisaties. Waar in het verleden bijvoorbeeld vanuit iedere wijk de passen weren aangevraagd
gebeurd dat nu centraal voor al het buurtwerk.
De pas in cijfers:
totaal

2017
8793

2016
9817

2015
9725

2014
9132

Dordrecht
Zwijndrecht
Andere gemeentes

6.875
920
998

7887
1014
916

8000
901
824

7269
978
885

totaal

258

307

320

290

Dordrecht
Zwijndrecht
Andere gemeentes

201
33
24

244
40
23

259
40
21

228
41
21

170

180

168

168

117
21
32

129
24
27

132
12
24

132
12
24

Per 31 december

Vrijwilligers met pas,

Organisaties,

Aanbieders,

totaal

Dordrecht
Zwijndrecht
Andere gemeentes

Bijzondere vrijwilligers
Tijdens de feestelijke uitreiking eind juni werden 7 bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet door
de wethouders Jolanda de Witte van Zwijndrecht en Rik van der Linden van Dordrecht. Meer dan 250
vrijwilligers waren aanwezig tijdens deze gezellige middag in de Koloriet.
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Wethouder Aaike Kamsteeg was tijdens de feestelijkheden
verhinderd en krijgt de bijzondere vrijwilligerspas op het gemeentehuis Zwijndrecht – voor zijn
jarenlange inzet als vrijwilliger.

DIENSTVERLENING
Oprichten rechtspersoon
Statuten gepasseerd
Opgetreden als rechtspersoon

2017
4*
10

2016
6
8

2015
7
5

2014
8
7

*We hebben 13 organisaties geadviseerd over de organisatievorm, in 4 gevallen was het oprichten van een stichting of
vereniging een zinvolle stap. Aan 9 initiatieven werd na het adviesgesprek geconcludeerd dat de energie en kosten voor het
formeel oprichten van een rechtspersoon konden worden bespaard. Niet altijd is een rechtspersoon voorwaarde voor een
succesvol initiatief.

Verzekeringen
Aantal schadeclaims
Uit Dordrecht
Uit Zwijndrecht
Aantal adviesvragen*

2017
4
2
10

2016
5
3
2

2015
1
1
2

9

*De eerste schifting bij claims wordt gedaan door onze medewerker, niet iedere schade valt onder de
vrijwilligersverzekering. Van de 16 claims zijn er 6 doorgestuurd naar de verzekeraar.

Administratieve ondersteuning
Totaal
Financiële administratie
Alleen jaarlijkse controle
Ledenadministratie
Projectrekening
Vergoedingen Sociale Wijkteams

2017
12
10
2
1
1*
5

2016
14
10
‐
‐

2015
10
9
‐
2

2014
11

*Dit is een nieuwe dienst. Initiatieven die er voor kiezen zelf geen rechtspersoon te worden kunnen gebruik
maken van een projectrekening bij onze vereniging. Afhankelijk van de afspraken die we hierover met een
initiatief maken verzorgen wij dan ook de betalingen.

Administratie wijkwensen

7

5

5

8
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Drukwerk
2017
Aantal opdrachten
Uit Dordrecht
Uit Zwijndrecht
Andere gemeentes
Totaal

467
35
73
575

2016

2015

687
50
84
821

756
85
99
940

Opvallend is hier dat bij gelijkblijvende omzet voor de drukkerij het aantal unieke opdrachten is teruggelopen.

Verhuur
2017

2016

2015

2014

Apparatuur, aantal malen
42
31
50
Vergaderruimte, dagdelen
245
563
438
Vergaderruimte wordt regelmatig inclusief apparatuur verhuurd dat is niet apart geregistreerd.

90
109

In 2015 en 2016 was de vergaderruimte vrijwel iedere werkdag verhuurd in verband met taal‐ en inburgeringscursussen.

Kantoorruimte
Op 31 december 2017 huurden 5 organisaties kantoorruimte gedurende meerdere dagen per week.
In 2014 en 2015 waren dat 2 organisaties, in 2016 6.

Exposities
Er waren in ons pand weer 4 exposities.
28 nov 2016‐2 mrt 2017

Expositie Kleurige Schilderijen

Van Hannie Deventer

2 mrt 2017‐31 mei 2017

Panorama 6 Dag
Oude Meesters Olieverf en Airbrush

Door diverse Dordtse
kunstenaars

1 juni 2017 – 1 nov 2017

Expositie Portret Illustraties

Van Jorijn van Vugt

2 nov 2017 – 10‐1‐18

Expositie diverse kunstuitingen

Door Leden Open Atelier
Dordrecht

Overige diensten:





Gratis wifi voor huurders en bezoekers
Organisatie Anjer‐collecte
Projectenrekening voor kortlopende initiatieven
Doorverwijzen naar professionele
dienstverleners bij psychische, financiële of
sociale problematiek
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DE ORGANISATIE
Leden
In 2017 telde de vereniging SSKW 483 leden, vrijwilligersorganisaties. Waarvan 376 Dordrecht als
vestigingsplaats hebben, 62 zijn gevestigd in Zwijndrecht, 45 elders. Vele organisaties zijn niet alleen
in de vestigingsplaats actief en vele organisaties hebben vrijwilligers uit verschillende Drechtsteden
of zelfs daarbuiten.

Het team
In 2017 bestond het team van het Vrijwilligershuis uit 11 vaste medewerkers en 1 medewerker met
een tijdelijke aanstelling.

Leerwerkbedrijf
Het Vrijwilligershuis is leerwerkbedrijf op de onderwijsdoelen sociaal maatschappelijke
dienstverlening en financieel administratieve bedrijfsvoering.
Op beide onderwijsdoelen hadden we in 2017 een stagiaire.

Vrijwilligers
Bovendien konden we rekenen op de inzet van 10 vrijwilligers. Zij waren actief in het bestuur, als
fotografe, voor beheer van de website en in de drukkerij.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging SSKW kwam 12 x in vergadering bijeen.
Er was 4 x een bestuurlijk overleg tussen het verenigingsbestuur en Michiel van der Vlies namens het
bestuur van MEE Drechtsteden.
Er werd door beide organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van de vereniging SSKW kwam in 2017 4 x bijeen.
In de reguliere ledenvergadering in mei werden de jaarstukken 2016 vastgesteld. Tevens werden
(nieuwe) bestuursleden gekozen: Ismaïl Bozkir werd opnieuw als voorzitter in functie benoemd; de
overige bestuursleden zijn Agnès Denie, Neel van Meerten en Peter Pidoux.
In extra ledenvergaderingen werden de financiën geagendeerd en werden een statutenwijziging en
huishoudelijk reglement vastgesteld.
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LASTEN

2017

2016

Activiteitenkosten, materialen en middelen

BATEN

2017

2016

Uit activiteiten / dienstverlening

Vrijwilligershuis waardering

€ 12.520

€ 1.957

Training en advies

€ 287

€ 575

Overige kosten (o.a. ontwikkeling database)

€ 10.442

€ 205

Financieel/administratieve ondersteuning

€ 16.514

€ 13.436

Financieel/administratieve ondersteuning

€ 2.193

€ 3.011

Waardering/ vrijwilligerspas

€ 8.348

€ 17.259

Waardering/ vrijwilligerspas

€ 10.357

€ 3.877

Druk‐ en kopieerwerk‐service

€ 76.609

€ 74.907

Druk‐ en kopieerwerk‐service

€ 54.207

€ 39.311

Verhuur kantoor‐ en vergaderruimte

€ 41.495

€ 42.766

Verhuur

€ 10.663

€ 5.745

Verhuur apparatuur

€ 1.006

€ 993

subtotaal

€ 100.382

€ 54.106

subtotaal

€ 144.259

€ 149.936

€ 7.684

€ 8.246

Organisatiekosten

Contributies
Personeel

€ 302.288

€ 297.588

Huisvesting (energie, verzekeringen, onderhoud)

€ 27.105

€ 22.494

Algemene kosten (bestuur, telefoon, ict)

€ 26.339

€ 30.724

Subsidie gemeente Dordrecht

€ 157.670

€ 154.514

Afschrijvingen (inventaris en gebouwen)

€ 30.506

€ 31.425

Correctie reguliere subsidie gemeente Dordrecht 2015

0

‐€ 952

subtotaal

€ 386.238

€ 382.231

Doorberekende kosten en overhead uit subsidiedeel MEE

€ 71.906

0

Ondersteuning speeltuinverenigingen gemeente Dordrecht

€ 5.000

€ 10.028

Reguliere subsidie gemeente Zwijndrecht

€ 31.062

€ 30.754

Bijdrage vrijwilligerspassen gemeente Zwijndrecht

€ 11.684

€ 11.568

Bijdrage vrijwilligerspassen overige gemeenten

€ 6.695

€ 6.285

correctie oude jaren vrijwilligerspassen

0

‐€ 2.949

subtotaal

€ 284.017

€ 209.248

TOTAAL Baten

€ 435.960

€ 367.430

‐€ 767

€ 260

TOTAAL lasten

€ 486.620

Subsidies

€ 436.337

Rente

RESULTAAT 2017

‐€ 51.427 ‐€ 68.647

Spuiweg 93
3311 GT Dordrecht
078 2000 223 / 078 6137 029
contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl
www.vrijwilligershuisdrechtsteden.nl

Sterk in vrijwilligerswerk!

