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INLEIDING
Het jaar 2018 stond voor Vrijwilligershuis Drechtsteden in het teken van
‘Vrijwilligerswerk is overal’ en ‘Iedereen kan meedoen’.
Ondersteuning, faciliteiten, waarderingsactiviteiten en deskundigheidsbevordering bleven op het
excellente peil dat men van ons gewend is. Zie voor inzicht in de resultaten het laatste hoofdstuk:
2018 in cijfers.
Ook in 2018 waren we actief en zichtbaar in de stad.
 bezochten voorlichtings‐ en wijkbijeenkomsten;
 hielden contact met Sociale Dienst, Vluchtelingenwerk, Sociale Wijkteams e.d.;
 organiseerden drie voorlichtingsavonden over de nieuwe privacywetgeving;
 ‘deden’ NLdoet;
 reikten op feestelijke wijze de VrijwilligersPas uit;
 namen deel aan Platform Armoede
 bezochten de Beursvloer (met 2 matches);
 organiseerden symposium ‘Meedoen maakt gelukkig’;
 organiseerden samen met de gemeente het Vrijwilligersfeest en de uitreiking van de
Vrijwilligersprijzen
 hebben een platform voor vrijwilligerscoördinatoren in de Cultuur opgestart, naast het
platform ‘Vrijwilligerswerk in de Zorg’ dat wij al jarenlang tot ieders tevredenheid
faciliteren;
 verzorgden diverse incompany trainingen, o.a. voor de cliënten van de Sociale Dienst.
Dit alles naast de reguliere werkzaamheden, zie laatste hoofdstuk ‘2018 in cijfers’.
In dit jaarverslag belichten we drie thema’s waar in 2018 extra aandacht aan is besteed:
1. Vrijwilligerswerk is overal
2. Iedereen kan meedoen
3. Matching

[ de in dit jaarverslag gebruikte foto’s zijn van
Jeroen Niemeijer, Marie‐Louise van Dijk, Yvette van Lonkhuizen;
enkele foto’s zijn beschikbaar gesteld door vrijwilligers zelf]
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1. Vrijwilligerswerk is overal
a. In beeld
We maakten een fototentoonstelling over de breedte van vrijwillige inzet. Marie Louise van Dijk, fotografe
en vrijwilligster bij het Vrijwilligershuis, bezocht zes organisaties en bracht de verscheidenheid aan rollen en
functies en de diversiteit van de vrijwilligers in beeld. Jong en oud, techniek en zorg, evenement en
structureel – op soms ongedachte plaatsen zijn mensen actief, onbezoldigd en onverplicht maar met een
drive om iets moois te maken van de gemeenschap.

In het voorjaar hing de fototentoonstelling in het Vrijwilligershuis, in het najaar ging zij op tournee .
Eerst naar het Dordtse Stadskantoor aan de Spuiboulevard,

waar wethouder Peter Heijkoop op 5 september samen met Ilse van Donkelaar van Voorleespret de
opening verrichtte.
Daarna naar wijkcentrum De Admiraal in Wielwijk en per november in Trefpunt De nieuwe Stoof in
Crabbehof.
De prachtige foto’s trokken vele honderden bezoekers èn de aandacht van evenzovele toevallige
passanten.
In 2019 volgen exposities in Stadspolders en de Staart.
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b. In verhalen
We publiceerden een boekje met verhalen van vrijwilligers bij vijf organisaties en initiatieven. Zij vertellen
over de betekenis van hun werk, voor zichzelf en de omgeving.
“geweldig om het plezier bij kinderen te zien”
[initiatiefnemer Straatvoetbaltoernooi]

“geniet van mensen die met hun hobby bezig zijn”
[vrijwilliger Dordt in Stoom]
“Verbinden zonder geld; zonder vrijwilligers kan het niet’
[initiatiefnemer Stichting Anders]
“Het allerleukst zijn de gesprekken met bezoekers”
[vrijwilliger Dordt Yard]

c. In gesprek
We organiseerden bijeenkomsten waar organisaties en initiatieven elkaar leerden kennen. Waar actieve
(wijk)bewoners inzicht kregen in activiteiten en de vraag naar vrijwillige inzet.
Kennismaking in de wijk: Stadspolders, Crabbehof, Nieuw‐Krispijn, Wielwijk in Dordrecht en Walburg en
Centrum in Zwijndrecht.
Thematisch: met, voor en door specifieke doelgroepen in samenwerking met
Yulius, Swinhove, Syndion en ‘t Weetpunt.
Een bijeenkomst i.s.m. het Albert Schweitzer Ziekenhuis is in 2018 voorbereid en begin 2019 uitgevoerd.

Feestelijke ontmoetingen met vertegenwoordigers van meer dan 100 organisaties:
Nieuwjaarsreceptie, uitreiking VrijwilligersPas, uitreiking VrijwilligersPrijs.
We vertellen het keer op keer in de vele (netwerk)bijeenkomsten in stad en regio:
Vrijwilligerswerk is overal en Iedereen kan meedoen! Samen krijgen we dat voor elkaar!
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2. Iedereen kan meedoen
a. In beeld
Onder de titel ‘Iedereen kan meedoen’ maakten we een film waarin actieve bewoners, vrijwilligers, hun
verhaal vertellen. Waarom is meedoen zo leuk, welke drempels moet je over om mee te gaan doen en dat
er iets te doen is voor iedereen.

We toonden de film onder meer op 7 december, dag van de Vrijwilliger,
bij de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen in Kinepolis.
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b. Iedereen is verschillend, kennisoverdracht
Hoe verschillend vrijwilligers kunnen zijn, daarvan werden met ons de ruim 80 bezoekers van het
Symposium ‘Meedoen maakt gelukkig’ zich weer bewust. En dat er aan de organisatie‐kant aandacht moet
zijn voor die verscheidenheid. Iedereen kan meedoen maar niet iedereen kan overal gelukkig worden en
zeker niet zonder goede afspraken vooraf.
We organiseren organisatie‐advies en deskundigheidsbevordering gericht op voorwaarden scheppen, we
maken dat iedereen mee kan doen.
Als training, bijvoorbeeld rond AVG/Privacy;
vaak op locatie, hier scouting Arooda

c. Meedoen en begeleiding
Soms is vrijwilligerswerk er alleen als er rondom de vrijwilliger iets extra’s wordt georganiseerd.
We realiseerden samen met de Sociale Dienst workshops voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Voor hen kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar betaald werk en zeker een manier om structuur en
plezier in het leven te houden of terug te krijgen. We bezochten tientallen vrijwilligersorganisaties om met
hen te bespreken hoe zij deze mensen die soms wat begeleiding nodig hebben in hun organisatie een plek
kunnen geven. Die plek voor iedereen is er alleen als organisaties hiervoor open staan, er een netto
positieve bijdrage voor de organisatie is èn er begeleiding vanuit de SDD geregeld is.
Met Vluchtelingenwerk organiseerden we op dezelfde wijze plekken voor statushouders.
Voor jongeren van Entree DaVinci zochten we veilige plekken die hen een nieuw vangnet bieden.
R‐Newt en KISS ondersteunden we bij hun zoektocht naar plaatsen voor maatschappelijke dienstverlening.

3. Matching
Hoeveel vrijwilligerswerk er ook wordt verricht, er zijn altijd meer mensen nodig. Als iedereen kan
meedoen (aanbod) zouden er meer dan genoeg mensen moeten zijn om al die ideeën en initiatieven te
realiseren (vraag). Toch zijn er voortdurend mensen die de juiste plek niet weten te vinden en initiatieven
of organisaties die (voor bepaalde taken) geen mensen kunnen vinden.
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MATCHING IS MAATWERK. DAT WORDT MAAR AL TE VAAK VERGETEN.
Wat doen wij?
a. Van onze statische vacaturebank maken we een flexibele ‘matchingstool’. Dat wil zeggen
interactief worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht.
b. We richtten sectorale platforms in waar organisaties (ook van elkaar) leren wat werkt, hoe werf
je succesvol en hoe behoud je vrijwilligers.
c. We bieden informatie en advies aan organisaties en initiatieven (vraag) en aan bewoners
(aanbod). Gericht op vergroten van de kans op een match en het slechten van mogelijke
drempels. Een paar voorbeelden:
a. De vraag: vrijwilligersbeleid op orde
i. Waardering en respect organiseren
ii. Overvraag/misbruik de vrijwilliger niet
iii. Biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
iv. Pas je vraag aan per type inzet en rol die je van iemand verwacht.
b. Het aanbod: passende kennis en vaardigheden
i. Motivatie voor die specifieke plek
ii. Maak goede afspraken en houd je daar aan
iii. Geef je grenzen aan
iv. Maak duidelijk of je training of begeleiding nodig hebt.
Er is een grote categorie burgers met ideeën – initiatiefnemers.
Op vele terreinen weten zij de weg, ze vinden relevante netwerken, participeren actief. En hebben soms
toch vragen.
We hebben ruim 800 initiatieven en organisaties in onze database. Zij lopen bij ons binnen:
‐ Hoe zit het met verzekeringen buiten de vrijwilligersverzekering?
‐ Wel of geen rechtspersoon worden?
‐ Waar moet ik zijn voor vergunningaanvragen?
‐ Zijn er vergelijkbare initiatieven in de stad?
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2018 IN CIJFERS
Matching

Naar vrijwilligerswerk bij organisaties en initiatieven

6.770 Accounthouders in de vacaturebank, potentiele vrijwilligers.
527
Matches* zijn bevestigd door de organisatie,
508
Matches zijn gerealiseerd met ondersteuning door het Vrijwilligershuis.
127
Persoonlijke (face‐to‐face) gesprekken en persoonlijk contact tussen Vrijwilligershuis en
organisatie of activiteit leidden tot een match.
*We tellen een match als de persoon aantoonbaar aan de slag is gegaan.
812
Organisaties hadden een account in de vacaturebank.
1.235 Vacatures werden in de vacaturebank geplaatst, daarvan stonden
205
Vacatures op 31 december nog open.

Gebruik vacaturebank:
5,5%
27,5%

12,5%

5,5%

15,5%

46%
54%

33,5%

65 jaar of ouder

54‐64 jaar

45‐55 jaar

35‐44 jaar

25‐34 jaar

18‐24 jaar

Man

Vrouw

Naar vrijwilligerswerk in individuele hulpverlening

WeHelpenDordrecht
12
Hulpvragen werden aangetroffen op WeHelpenDordrecht en zijn opgevolgd.
126
Hulpaanbieders (vrijwilligers) staan aangemeld in WeHelpen, waarvan 7 nieuw in 2018.

Deze resultaten blijven ver achter bij de verwachtingen. We hebben daarom in augustus aan de gemeente
Dordrecht een voorstel gedaan om via community building op wijkniveau de individuele hulpverlening te
versterken. De gemeente heeft echter tot nader order investering in of via WeHelpen stil gelegd.

Sociaal Wijkteams Dordrecht
10
Individuele hulpvragen kwamen via een SWT binnen bij het VrijwilligersHuis en konden binnen 48
uur worden opgevolgd in samenwerking met een organisatie of buurtwerk in betreffende wijk.
Zwijndrecht voor Elkaar
584
Hulpvragen werden aangetroffen op ZwijndrechtvoorElkaar.
305 x Leidde dit tot contact met een hulpaanbieder (persoon of organisatie)

Nieuwe vormen:

Groepen personen maken kennis met vrijwilligerswerk, zij knappen een klus voor een organisatie op of
ondersteunen een activiteit.
Jongeren van Da Vinci/Entree.
Werknemers Service Centrum Drechtsteden (25/30 personen).
Studenten van HBO Drechtsteden, i.s.m. de opleidingscoördinator.
Jongeren aan de slag via Maatschappelijke Diensttijd i.s.m. R‐Newt/KISS
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Stimuleren en verleiden

Mailings
25
Nieuwsbrieven/‐berichten werden verstuurd naar
1.600 Organisaties en actieve bewoners/vrijwilligers
Thema’s onder andere
‐ wijziging regelgeving vrijwilligers met uitkering
‐ wijziging regelgeving rond privacy
‐ gewijzigde polis vrijwilligersverzekering
‐ wijzigingen rond vrijwilligersvergoeding
‐ positie statushouders en informatie over hoe om te gaan met vrijwilligers die enige
begeleiding nodig hebben en hoe die begeleiding te organiseren (i.s.m. SDD,
VluchtelingenWerk, Participatie Unit)
‐ Agenda en activiteiten
36
Nieuwsitems van derden werden gedeeld met deze organisaties en vrijwilligers.
Publicaties overig
4
Artikelen over vrijwillige inzet werden geplaatst door en in samenwerking met:
‐ Plusser (samenwerking met Molen Kijck over den Dyck)
‐ Dordt Centraal (maatjesproject)
‐ Reelander (maatjesproject)
‐ AD‐Dordtenaar (vrijwillige inzet en verhoging pensioenleeftijd).
16
Persberichten leidden tot publicaties in AD‐Dordtenaar èn in verschillende wijkkranten en huis‐
aan‐huis bladen in Dordrecht en Zwijndrecht
4
Uitzendingen van RTV Dordrecht over verschillende aspecten van vrijwilligerswerk
Folders en flyers
12 x
Folders en posters met informatie over vrijwilligerswerk en ondersteuning verspreid over de
ontmoetingsplekken voor bewoners in de wijken.
Social Media
157
Berichten op FaceBook met voor vrijwilligers(organisaties) relevante informatie
18.709 Personen bezochten de website in 2018 voor het eerst .
30.389 Gebruikers bezochten per sessie meer dan 7 pagina’s van website en Kennisbank.
Activiteiten gericht op meedoen
Verhalen vertellen
Expositie ‘vrijwilligerswerk is overal’ met beelden die het verhaal van vrijwilligers en organisaties
vertellen maakte een toer langs 4 locaties in Binnenstad en wijken van Dordrecht.
Boekje ‘vrijwilligerswerk is overal’ met verhalen en ervaringen in tekst bij de expositie.
Film ‘Meedoen maakt gelukkig’ waarin getoond wordt wat vrijwilligerswerk met mensen doet.
Symposium ‘Meedoen maakt gelukkig’ over inspiratie, vrijwillige energie, kennis en ervaring delen.
500

Vrijwilligers bezochten de
3
Feestelijke bijeenkomsten die we organiseerden als waardering voor hun vrijwillige inzet.

Hoort zegt het voort!
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Verbinden en versterken

Platforms, door Vrijwilligershuis geïnitieerd
20
Zorginstellingen delen kennis en ervaring via het Platform vrijwilligerswerk in de Zorg
6 x kwamen zij bij elkaar. Belangrijkste thema’s:
Deskundigheidsbevordering, imago/werven en privacywetgeving
29
Culturele organisaties delen kennis en ervaring in het Platform vrijwilligerswerk in de
Cultuursector. Vrijwilligersbeleid en ervaringen delen stonden centraal.
7

Bijeenkomsten organiseerden we op wijkniveau gericht op ontmoeting tussen bewoners, actieve
vrijwilligers en organisaties in de wijk.

In‐company advies
74
Organisaties kregen 1‐op‐1 advies en begeleiding bij onder andere
‐
Opzetten en implementeren vrijwilligersbeleid
‐
Moeilijk vervulbare vacatures, wat werkt wel
‐
Rechtspersoonlijkheid, juridische of verzekeringskwesties
‐
Privacy‐ en ict‐beleid
‐
Samenwerkingspartners zoeken

2x
4x
2x

Sociale WijkTeams Dordrecht: Gastvrouwen in de wijken werden getraind om
wijkbewoners op weg te helpen naar vrijwilligerswerk in de wijk. Training op maat.

Sociale Dienst Drechtsteden: workshop ‘oriëntatie op vrijwilligerswerk’ voor cliënten.
’t Weetpunt Zwijndrecht: verzekeringen, rechten en plichten, wetten en regels rond
vrijwilligerswerk.

VrijwilligersAcademie
65
Trainingen werden via de VrijwilligersAcademie aangeboden. Gratis door de samenwerking.
409
Deelnemers geregistreerd in de Academie. Zij vulden een evaluatieformulier in:
8,4 is het gemiddelde cijfer waarmee de Academie werd beoordeeld.
Nieuwe Privacy wetgeving
116
Organisaties leerden hun administratie AVG‐proof te maken
10
Organisaties met beperkte middelen werden verder begeleid bij implementatie
2
Organisaties brachten hun digitale administratie onder op de beveiligde server van het
Vrijwilligershuis
7‐stappenplan werd via de kennisbank van het Vrijwilligershuis beschikbaar gesteld,
10‐tallen aanvullende vragen konden door onze Helpdesk konden worden beantwoord

Waardering

NL Doet
Dag van de vrijwilliger: vrijwilligersfeest en – prijzen
8.995 VrijwilligersPassen via 275 organisaties en 258 aanbieders (winkels, theater, horeca)

Betaalde dienstverlening

760
173 x
5

Drukwerkopdrachten van 141 organisaties
Vergaderruimte voor trainingen en bijeenkomsten van organisaties
Kantoren zijn permanent verhuurd (Schuldhulpverlening, WMO Adviesraad, Trainingsbureaus)
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Belangenbehartiging

(Rechts)positie vrijwilliger/klachtenprocedure/vertrouwenspersoon
7x

Traden we op verzoek van een vrijwilliger op als mediator of vertrouwenspersoon.

In de meeste gevallen leidde dit tot wederzijds begrip, soms aanpassing in de werkomstandigheden en vrijwel steeds
tot het beter functioneren van de vrijwilliger bij dezelfde organisatie. In een enkel geval is een andere werkplek
gevonden.
Opvallend is dat vrijwel altijd misverstanden/miscommunicatie of wrevel ontstaat doordat aan de voorkant de
afspraken niet helder waren. Verschillende verwachtingen en opvattingen over wat het vrijwilligerswerk behelst, hoe
vrijblijvend is vrijwilligerswerk, wat te doen als je een afspraak niet kunt nakomen, is er een duidelijke contactpersoon?

11 x
550 x

Ondersteunden we vrijwilligers bij hun uitkering, voor begeleiding op weg naar de (eerste)
vrijwilligersklus of met vragen over hun positie als vrijwilliger in een organisatie.
Werden items rond deze onderwerpen uit de kennisbank gedownload.

Signaleren en agenderen
Een greep uit de netwerkbijeenkomsten waarin we het vrijwilligersbelang vertegenwoordigden:

Drechtsteden:
 Platform tegen Armoede Drechtsteden
 Platform Duurzaamheid Drechtsteden
 Partnerbijeenkomsten Sociale Dienst Drechtsteden
 het Regionaal Overleg vrijwilligerssteunpunten Drechtsteden
 het Regionaal overleg vrijwilligerscentrales Zuid-Holland Zuid
Dordrecht:
 Verkiezingsdebatten gemeenteraad
 Conferentie Armoedebeleid Dordrecht
 Leefbaarheidsoverleggen
 Wijkterrassen, netwerkbijeenkomsten per wijk
 Initiatievenknooppunt Blauwe Kamer
 Sterke Stad, Debat in de Stad, DOCK
 Dordtse Dialoog
 Beursvloer
 DOV
 WMO Adviesraad
 VluchtelingenWerk ism SDD (filmpresentatie)
 Inspiratiebijeenkomsten St. MBO
 High Five Foundation
 V-day (R-Newt jongeren)
Zwijndrecht:
 Werkgroep Preventie Schulden Zwijndrecht
 Leefstijlmarkt Zwijndrecht
 Seniorenraad/zijn ouderen in beeld
 Bijeenkomst Sociaal Domein Zwijndrecht
 Werkbijeenkomsten eenzaamheid

contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl | 078 2000223 | 078 6137029 | Spuiweg 93 | 3311 GT Dordrecht | BTW nr. 0088.84.870 |
KvK 40322641 |
Pagina 11 van 12.

LASTEN

2018

2017

Activiteitenkosten, materialen en middelen

BATEN

2018

2017

Uit activiteiten / dienstverlening

Vrijwilligershuis waardering

€13.947

€ 12.520

Training en advies

€150

€ 287

Overige kosten (o.a. ontwikkeling database)

€8.705

€ 10.442

Financieel/administratieve ondersteuning

€18.742

€ 16.514

Financieel/administratieve ondersteuning

€2.621

€ 2.193

Waardering/ vrijwilligerspas

€16.035

€ 8.348

Waardering/ vrijwilligerspas

€11.620

€ 10.357

Druk- en kopieerwerk-service

€73.864

€ 76.609

Druk- en kopieerwerk-service

€42.274

€ 54.207

Verhuur kantoor- en vergaderruimte

€40.528

€ 41.495

Verhuur

€6.375

€ 10.663

Verhuur apparatuur

€426

€ 1.006

subtotaal

€85.542

€ 100.382

subtotaal

€149.745

€ 144.259

€9.015

€ 7.684

Organisatiekosten

Contributies
Personeel

€327.165

€ 302.288

Huisvesting (energie, verzekeringen, onderhoud)

€25.395

€ 27.105

Subsidie gemeente Dordrecht

€184.844

€ 157.670

Overige organisatiekosten (kantoor, communicatie, ict)

€40.606

€ 31.864

Doorberekende kosten en overhead uit subsidiedeel MEE

€40.600

€ 56.426

Afschrijvingen (inventaris en gebouwen)

€27.237

€ 30.506

Ondersteuning speeltuinverenigingen gemeente Dordrecht

€5.000

€ 5.000

subtotaal

€420.403

€ 391.763

Reguliere subsidie gemeente Zwijndrecht

€32.876

€ 31.062

Bijdrage vrijwilligerspassen gemeente Zwijndrecht

€13.800

€ 11.684

Bijdrage vrijwilligerspassen overige gemeenten

€6.185

€ 6.695

subtotaal

€283.305

€ 268.537

TOTAAL Baten

€442.065

€ 420.480

-€879

-€ 767

TOTAAL lasten

€505.945

Subsidies

€ 492.145
Rente

RESULTAAT 2018 (2017)

-€64.759 -€ 72.432

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

Vrijwilligerswerk is overal

