Rapportage 2019
van
Vrijwilligershuis
naar
SPUI93
I INLEIDING
NIEUWE NAAM, MISSIE, VISIE
Per 1 juli 2019 werd de vereniging SSKW omgedoopt tot SPUI93. Op 30 juni 2019 sloot het Vrijwilligershuis
Drechtsteden de deur en opende zich een nieuwe horizon voor de nieuwe organisatie: SPUI93.
De werkzaamheden van het Vrijwilligershuis moesten worden afgerond. Per 1 juli vertrokken de vier
medewerkers die in dienst waren van MEE, de SSKW-medewerkers werden SPUI93-medewerkers.
Zij zorgden ervoor dat SSKW/SPUI93 bleef functioneren, ondanks het na 40 jaar wegvallen van de financiële
bijdrage van de gemeente Dordrecht. De dienstverlening aan vrijwilligers en organisaties bleef overeind.
Afspraken werden nagekomen, zoals die met de gemeente Zwijndrecht, SDD, DaVinci en vele andere partners.
Het werk werd voortgezet vanaf de vertrouwde locatie aan de Spuiweg 93 in Dordrecht, onder de nieuwe naam
SPUI93. Zoals was besloten in de Algemene Leden Vergadering van 24 april 2019.
SPUI93.
Missie
SPUI93 werkt aan het slechten van drempels waardoor
burgerinitiatieven en organisaties succesvol zijn en het
voor bewoners aantrekkelijk is om mee te doen.

Een nieuwe naam met de nieuwe pay-off:
SPUI93 maakt het mogelijk.
Een nieuwe visie en missie werden geformuleerd

Visie
Actieve burgers zijn de kracht achter de initiatieven en
organisaties die onmisbaar zijn in een leefbare,
dynamische samenleving. Ze vormen het cement voor
de sociale samenhang en probleemoplossend vermogen
in stad en wijk. Het is van onmetelijk belang dat zij dat
kunnen doen naar eigen behoefte en inzicht, op tijden
dat het hen goed uitkomt en dat ze zich gewaardeerd en
gerespecteerd weten. Actieve inzet, vrijwilligerswerk,
zorgt voor plezier, minder isolement en meer
levensgeluk.
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BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
In het voorjaar van 2019 verviel de steun van de gemeente Dordrecht voor het samenwerkingsverband van de
vereniging SSKW en de brede welzijnsinstelling MEE Plus. De financiering van de vereniging door de gemeente
Dordrecht, 40 jaar lang een belangrijke en vaste partner en financier van ons werk, werd daarmee onzeker.
Raadsbreed werd het belang van het voortbestaan van de vereniging met haar specifieke en specialistische
expertise en dienstenaanbod onderstreept. Dat mocht ook in de nieuwe visie op vrijwilligersondersteuning niet
verloren gaan. De wethouder besloot echter dat de vereniging, zo belangrijk voor het maatschappelijk
middenveld, door datzelfde maatschappelijk middenveld zelf overeind gehouden moest worden en dat daar
geen overheidssteun voor nodig was. Overheidsfinanciën zijn er volgens het college van de gemeente Dordrecht
vooral voor de kwetsbaren in de samenleving; financiering van vrijwillige inzet én een nieuwe ambtenaar op dit
beleidsterrein vallen in Dordrecht voortaan onder het kopje Armoedebeleid.

OVERLEVEN
Voor de vereniging moest de broekriem aan. Bezuinigen waar mogelijk, maar we deden al zuinig, toch nog maar
eens alle uitgaven onder de loep genomen. De nadruk leggen op het genereren van nieuwe inkomsten.
Voor de korte termijn vonden we die in de verkoop van de panden. Ooit werden die door de leden aangeschaft
als ‘appeltje voor de dorst’, nu onmisbaar in de overlevingsstrategie.
Na discussie in drie ledenvergaderingen en gesprekken met mogelijke kopers werd per 1 december de verkoop
definitief. Inclusief de afspraak dat we een deel van de locatie kunnen huren. Verhuizen is niet nodig, goed voor
de herkenbaarheid en vindbaarheid. Prioriteit kreeg de werving van meer structurele inkomsten.

DIENSTEN- en PROJECTORGANISATIE
Naast betaalde dienstverlening (zie bijlage 1) zien we een toekomst als projectorganisatie. Het was goed te
merken dat partners ons onverkort weten te vinden, ook in ons nieuwe jasje! Met diverse partners werden in de
herfst van 2019 projecten beschreven en fondsen benaderd. Zie bijlage 2. Een nieuwe werkwijze, we leren snel.

Projecten
Jongeren en vrijwilligerswerk:
- Lessen burgerschap i.s.m. Da Vinci College
- Maatschappelijke diensttijd
Gemeente Zwijndrecht
- Vrijwilligersraad
- Waardering via VrijwilligersPas i.s.m. Diverz
Sociale Dienst Drechtsteden
- Naar succesvolle plaatsing bij vrijwilligersorganisaties
800 jaar Dordt
- Verborgen Parels, initiatief Platform tegen Armoede
- De Ommegang
Zwijndrecht 12 juli 2019: burgemeester van der Loo zal de
VrijwilligersPassen uitreiken en zo vrijwilligers in het zonnetje zetten.
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II VERSTERKING BURGERPARTICIPATIE
In ons nieuwe jasje stelden we ons voortdurend de vraag – passen de activiteiten die we plannen binnen de
doelstelling? En wat betekent die doelstelling voor de keuzes die we maken?
Doelstelling
Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden op het gebied van beleid en
beleidsontwikkeling voor haar leden en het verlenen van service aan leden en
instellingen. De leden van SPUI93 werken allen zonder winstoogmerk. SPUI93
stimuleert en versterkt burgerparticipatie door vrijwilligerswerk.
Ieder die gebruik maakt van de diensten van SPUI93 levert door zijn werkzaamheden
een maatschappelijke bijdrage. Op deze wijze leveren wij indirect een bijdrage aan
de samenleving.

Naast een heroriëntering op en herinrichting van de organisatie lag de focus op de vraag hoe we onze
doelgroep, leden en niet-leden, optimaal zouden kunnen blijven ondersteunen – het zijn de burgerinitiatieven,
de vrijwilligersorganisaties, die onze samenleving mooi en sterk maken. Voor en door hen opgericht, is ónze
eerste opdracht het realiseren van hún doelen, het mogelijk maken en versterken van de activiteiten van dat
maatschappelijk middenveld.
Na de zomer van 2019, na het verwerken van de klap na het volledig wegvallen van steun van de gemeente
Dordrecht, bleek de energie van team, bestuur en organisaties niet opgedroogd. Het was een hete zomer, vol
vragen en zorgen of er wel weer iets tot bloei zou kunnen komen. We gingen aan de slag. Geen sprake van
pappen en nathouden. Nee, spuien en creëren, vol nieuwe ideeën naar nieuwe initiatieven, en versterken wat
goed is – het belang van bestaande initiatieven, de vrijwilligersorganisaties, blijvend steunen.

DUURZAME INZET VRIJWILLIGERS
Een van de belangrijke pijlers van SPUI93 is duurzaamheid. Binnen onze organisatie is dat containerbegrip
vertaald naar sociale en fysieke duurzaamheid.

Sociale duurzaamheid:
We werken aan een duurzame vrijwillige inzet. We stelden ons de vraag ‘wat hebben organisaties nodig om het
vrijwilligerspotentieel optimaal te kunnen benutten’ en wat kunnen wij als SPUI93 daaraan bijdragen. Soms
betekent dat activiteiten gericht op de organisatie, en soms gericht op de personen die bereid zijn zoveel
vrijwilligerswerk te leveren. We werkten dit uit in een notitie, zie bijlage 3.

Fysieke duurzaamheid:
Hadden we de afgelopen jaren al aan energiebesparing gewerkt (led-verlichting, sensoren, thermostaatkranen),
nu was de drukkerij aan de beurt.

We gingen over op verantwoord papier.
De nieuwe kopieermachine werd een inktjetprinter die voldoet aan hoge duurzaamheidscriteria:
minimale verspilling van materialen, zeer laag energieverbruik (ruim 90% minder dan de oude laserprinter) 92%
minder CO2 uitstoot ten opzichte van laserprinters.
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III VERSTERKING MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD
DIENSTVERLENING en HELPDESK
Het belang van organisatie-ondersteuning
Navraag onder de ruim 300 lid organisaties over welke diensten voor hen van groot belang zijn leverde enkele
tientallen reacties op. Men was het erover eens dat de betaalde dienstverlening kostendekkend zou moeten
zijn. Het bestaande dienstenaanbod wordt positief gewaardeerd maar niet elke organisatie heeft dezelfde
vraag. Nieuw was dat meer dan voorheen het belang van uitwisseling tussen organisaties werd benoemd. In de
bestaande platforms maar denk ook na over nieuwe vormen. Opvallend was dat allen het belang van een
herkenbare en betrouwbare organisatie benadrukten, met relevante kennis en expertise, waar je terecht kunt
indien noodzakelijk. Dat wil zeggen het in stand houden van de basisfunctie, waarvoor de lidmaatschapsbijdrage
dan wel wat omhoog mag. Knelpunt hierbij blijft dat juist de kleine initiatieven en echte vrijwilligersorganisaties
niet dermate draagkrachtig zijn dat zij SPUI93 overeind kunnen houden. In de gemeente Zwijndrecht werd en
wordt dat erkend, daar wordt vrijwilligersondersteuning in brede zin gewaardeerd. Helaas niet in de gemeente
Dordrecht, vrijwilligersorganisaties voelen zich niet serieus genomen: ‘Eerst nam de gemeente Dordrecht ons
de kleine subsidies af, nu ook nog onze ondersteuningsorganisatie’.
Een opdracht met subsidie werd door de gemeente Dordrecht verstrekt aan een nieuwe
organisatie INZET078, voor praktische vragen van vrijwilligersorganisaties bleek daar aan het
eind van 2019 nog altijd geen plaats. Een terugkerend thema bleek de vrijwilligersverzekering;
exemplarisch voor waar de organisaties, vrijwilligers en SPUI93 mee werden geconfronteerd:
Vrijwilligersverzekering: Organisaties uit
Dordrecht moeten conform de opdracht
van de gemeente voortaan bij de nieuwe
organisatie terecht kunnen met vragen over
de polis en voor het indienen van
schadeclaims. Gedurende de
zomermaanden was er geen
contactpersoon bekend en wisten ook de
medewerkers van SPUI93 niet wie hiervoor
nu verantwoordelijk was. We hebben de
polishouder voor de Drechtsteden
benaderd en na zijn interventie kon men
zich met vragen richten tot de gemeente.
Daar wist men van niets zodat men weer bij
ons terecht kwam. Na maanden werd dit
‘geregeld’. Organisaties kunnen nu een
schadeformulier downloaden van de
website van INZET 078 en voor vragen de
verzekeraar bellen.
De adviesfunctie waar de organisaties zo
naar snakken hebben wij vooralsnog maar
weer opgepakt.

Verschillende pogingen om met INZET078
samen te werken hebben tot niets geleid. Zij
willen eerst zelf de organisatie op orde
hebben, weten in september nog niet hoe de
uitvoering van de opdracht van de gemeente
er uit zal gaan zien, daar willen ze een jaar
voor uit trekken. Zeker is dat het budget te
klein is om betaalde opdrachten aan derden,
zoals SPUI93, te kunnen geven. De wethouder
heeft in hun richting geen signaal afgegeven
(hoe) dat zou moeten.
Wel wil INZET078 Drechtmatcht graag
gebruiken als tool voor bemiddeling tussen
vrijwilligers en organisaties, maar zonder dat
hier een vergoeding voor beheer en
onderhoud door SPUI93 tegenover wordt
gesteld.
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Vraag en aanbod
De betaalde dienstverlening voor leden wordt overeind gehouden. Met de leden is uitgebreid gesproken over
het verdienmodel en de grenzen hieraan. Denk hierbij aan de kleine, weinig kapitaalkrachtige, organisaties die
door de jaren heen hoge kwaliteit konden leveren omdat zij werden ontzorgd door SSKW/Vrijwilligershuis. Hoe
kan dit in SPUI93 worden geborgd na het wegvallen van de financiële bijdrage en het partnerschap van de
gemeente Dordrecht? Na de inventarisatie welke diensten prioritair zijn zal in de ledenvergadering in het eerste
kwartaal van 2020 een besluit genomen moeten worden over prijsstelling en contributie.
Het dienstenaanbod zal dan ook beschikbaar komen voor niet-leden. Uiteraard geeft het lidmaatschap vele
voordelen maar anno 2020 wil de vereniging haar diensten beschikbaar stellen voor alle non-profit instellingen
en kleine ondernemers die maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemerschap uitdragen. In ruil voor
het inzetten van hun expertise voor en via de vereniging. Dit alles werken we nader uit tot een voorstel in 2020.
Betaalde diensten SPUI93
Financiële en ledenadministratie
Detachering/pay-roll
Projectrekening
Rechtspersoon
AVG-/privacy-proof werken
IT-ondersteuning
Verhuur:

Het Groene Kratje
maakt gebruik van de
ruimte van SPUI93

Vergader- en kantoorruimte
Trainingsfaciliteiten
Digitale ruimte met fire wall
Apparatuur
Drukwerk en grafische vormgeving(advies)
Website
Verzekeringen
Informatie en advies
Werving en selectie

Waardering

Digitale matching en helpdesk
Organisatie, bestuur, juridisch, omgaan
met vrijwilligers
Waarderen vrijwilligers, onder meer via
VrijwilligersPas
Onbetaalbaar
Binnenlopen, helpdesk, ontmoeting

Ontmoeting
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Uitwisseling en verbinding
Het ledenbestand en de gegevens van onze partners werden tot de zomer van 2019
bijgehouden in Acces. Met het inrichten van een nieuwe organisatie werd besloten dit
bestand volledig op te schonen en de administratie meer te automatiseren. Er is een
CRM ingericht, zodanig dat hieraan eenvoudig een matchingssysteem voor vraag en
aanbod, voor verbinding van vrijwilliger met organisatie kon worden gerealiseerd.
SPUImatcht was een feit.
MEE Drechtsteden had in juli aangegeven deze tool samen
te willen gebruiken en door-ontwikkelen op voorwaarde dat
de naam niet aan SPUI93 verbonden zou zijn. Vele
organisaties en vrijwilligers uit alle Drechtsteden gebruiken
de tool.
In augustus werd uitgebreid getest op kinderziektes.
In september 2019 was de lancering
onder de naam Drechtmatcht.

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

MEE trok zich terug. De naam is gebleven.
In december 2019 waren er 5.089 individuele bezoekers, op zoek naar vrijwillige inzet.
Platforms
Het organiseren van uitwisseling tussen organisaties werd door INZET078 niet gezien als haar taak, althans
vooralsnog zijn er geen plannen in die richting. Met die boodschap zijn we in gesprek gegaan met de
organisaties waarvoor we soms decennia lang de onderlinge verbinding en uitwisseling organiseerden.
De Platforms vrijwilligerswerk in de sector cultuur en zorg vroegen ons jaarlijks een aantal bijeenkomsten
overeind te houden, voor hen een belangrijke manier om kennis te delen en knelpunten te bespreken.
De organisaties gericht op directe hulpverlening (bijeen geweest onder de titel ‘Samen Beter’) besloten dat het
Kennisplatform Armoede voor hen een goed alternatief bood.
De organisaties die zich focussen op taalachterstand werden door de bibliotheek uitgenodigd. We volgen dit.
Het wekelijkse spreekuur in de Bibliotheek wordt per 1 juli 2019 door SPUI93 verzorgd.

Spreekuur in de bieb, elke
donderdagmiddag
Platform vrijwilligerswerk in de zorg

We besloten een aantal verbindende activiteiten overeind te houden en daar financiering voor te zoeken.
In het belang van vrijwillige inzet en een sterk maatschappelijk middenveld.
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BIJLAGE 1 DIENSTEN: activiteiten, door SPUI93 voortgezet dan wel opgestart.1
Gerealiseerd in de periode juli-december 2019 (SPUI93) (periode januari – juni 2019 zie bijlage 4)
Dienstverlening en helpdesk:
14 Organisaties maakten gebruik van
(Financiële) administratie of detachering
15 Initiatieven maakten gebruik van
Rechtspersoonlijkheid/projectrekening
2 Organisaties ontvingen
It-hulp en kunnen nu privacy-proof digitaal werken
8 Organisaties huurden structureel
Vergader- trainingsruimte
97 Organisaties lieten hun
Drukwerk verzorgen, en over vormgeving adviseren
10 Organisaties vroegen advies over
Vrijwilligersverzekering
2 Organisaties werden ondersteund met Coaching ín de organisatie, in company
248 Organisaties werden ondersteund bij
Werving en vasthouden van vrijwilligers
o 203 Accounts Drecht matcht
o 45 Maal advies en begeleiding
213 Organisaties waardeerden de vrijwilligers Inkoop VrijwilligersPas
Ondersteuning, organisatie- en beleidsadvies 2019 (VrijwilligersHuis en voortgezet door SPUI93)
43 Organisaties participeerden in
Platforms voor (beleids)uitwisseling in de sectoren
o Cultuur (4 bijeenkomsten)
o Zorg (5 bijeenkomsten)
40 Organisaties kwamen langs voor
Organisatie-, juridisch en/of bestuursadvies
Communicatie en vertegenwoordiging door SPUI93
✓ Kennis over praktische zaken, rechten en plichten, contracten en vergoedingen
✓ Lobby en vertegenwoordiging waar nodig en nuttig
✓ (Landelijke) ontwikkelingen rond vrijwillige inzet, werk en inkomen
✓ Maandelijkse Nieuwsbrieven per mail; FaceBook, website en LastMinutes.

Ondersteuning vrijwilligers, actieve personen (periode juli-december 2019)
✓ Vertrouwenspersoon
3x
✓ Matching met de juiste organisatie
Persoonlijke bemiddeling
56
Persoonlijke accounts Drechtmatcht
282
✓ Persoonlijk advies over rechten en plichten
17
✓ VrijwilligersPas ontvangen
6.774
✓ Spreekuur digitale vaardigheden, wekelijkse inloop, totaal
30
✓ Training computervaardigheid voor ouderen
33
✓ Bezoekers balie , 200 gemiddeld per maand
1.200

1

Een deel van de activiteiten van het Vrijwilligershuis in de gemeente Dordrecht werd per 1 juli onderdeel van de opdracht van de
gemeente aan INZET078. Waar INZET078 deze niet kon of wilde oppakken richtten organisaties zich tot SPUI93. Voor zover mogelijk zijn
we hier (tijdelijk) op in gegaan. Niet alle activiteiten van het Vrijwilligershuis werden opgenomen in de opdracht aan INZET078. Deze en
de opdrachten van anderen dan de gemeente Dordrecht liepen door of zijn door SPUI93 juist opgepakt na 1 juni 2019. De rapportage van
het Vrijwilligershuis aan de gemeente Dordrecht in bijlage 4.
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BIJLAGE 2 PROJECTEN
Als projectorganisatie opende zich de weg van werken vóór onze leden naar werken mét hen. In wisselende
verbanden, met wisselende doelen en doelgroepen en vooraf vastgestelde looptijden. En met gezamenlijke
fondswerving.
Al snel bleek dat organisaties ons wisten te vinden en toonden vertrouwen in deze vorm van samenwerking.
JONGEREN
Gastlessen burgerschap ism het Da Vinci College, drie jonge vrijwilligers en 17 organisaties.
- Pilot MBO-leerlingen en vrijwilligerswerk. Gastlessen afdeling Gezondheidszorg en Welzijn.
o Doelgroep: MBO-leerlingen eerste jaars niveau 3 en 4. Lessen burgerschap.
o Doel: leerlingen bewust maken van vrijwilligerswerk, wat is het anders dan mantelzorg, rechten
en plichten, vrijwilligerswerk is overal, het is de motor van de samenleving. Vrijwilligerswerk is
leuk en je wordt er zelf ook beter van.
o Looptijd: najaar 2019
o Resultaten: presentaties en interactie in 5 klassen.
- Vrijwilligersmarkt binnen het Da Vinci College.
o Doelgroep: alle leerlingen van de afdeling Gezondheidszorg en Welzijn van het Da Vinci College.
o Doel: kennis maken met verschillende vormen van vrijwilligerswerk en afspraken maken om aan
de slag te gaan.
o Looptijd: één dag als afsluiting van de serie gastlessen: 14 november 2019.

o

Resultaat: 16 organisaties presenteerden zich. Afspraken
met leerlingen werden gemaakt.

Stichting Petje af
Speeltuin Victorie
Scouting Christiaan de Wet
Diaconaal Aandachts Centrum
Cliëntenraad
Drechtse Stromen
Vluchtenlingenwerkwerk Dordrecht
Vakantie Kinder Feesten
Bibelot
GSC
Stichting Bamenda
Dordse Helden
Dordt pride
Crabbehoeve
Fietsersbond
St. Peuterspeelzalen Dordrecht

-

Uitbreiding en projectfinanciering.
o Na deze succesvolle pilot wil DaVinci dit uitbreiden naar andere afdelingen.
o Gezamenlijk wordt gezocht naar financiering, afspraak gepland in januari 2020. Het streven is
om de gastlessen en markt uit te breiden naar andere afdelingen van het DaVinci College.
8

In de pijplijn, nieuwe samenwerking met DaVinci
-

In december 2019 zijn we benaderd door de afdeling Economie en Administratie van het Da Vinci
College. Zij willen leerlingen meer mogelijkheden geven om maatschappelijke en administratieve
ervaring op te doen. Vraag aan SPUI93: samen brainstormen of er mogelijkheden zijn bij
maatschappelijke organisaties. Afspraken zijn gemaakt om dit in januari 2020 nader uit te werken.

Maatschappelijke Diensttijd 2019-2021, You make it happen!
-

Project ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de partners.
o Partners: VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, Het Werkwoord, Compastac, NEEl Coachen
en Councelen; samenwerking met MBO-scholen, De Kleine Rug, en tiental
vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligersorganisaties
bedrijven
Jongeren met vluchtelingenstatus

Leerlingen MBO

Jongeren
tussen twee
culturen

o
o
o
o
o

Doelgroep: drie groepen jongeren, te weten vluchtelingen, jongeren tussen twee culturen,
MBO-leerlingen.
Doel: Jongeren confronteren met (hun eigen) mogelijkheden opdat ze vanuit zelfkennis, talent
en inzicht in de omgeving optimaal kunnen meedoen in de samenleving.
Looptijd: december 2019 – zomer 2021
Resultaten, gewenst: 30 jongeren doen mee in de eerste fase. Daarna werkt het als een olievlek
en wordt het door de partners als onderdeel van hun reguliere werkzaamheden voortgezet.
Projectfinanciering: totaal budget € 514duizend waarvan ruim € 200duizend voor SPUI93.
Aangevraagd bij ZonMW.
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Het WerkWoord, cliënten leren de waarde van vrijwilligerswerk.

DaVinci,
jongeren voor jongeren.

VluchtelingenWerk, inburgeren via vrijwilligerswerk.

Maatschappelijke Diensttijd 2019, Contour de Twern
-

Initiatief van Contour de Twern – jongeren aan de slag als vrijwilliger, expertise en netwerk gevraagd.
o Doelgroep: 8 jongeren die bij R-Newt een maatschappelijke diensttijd invullen.
o Doel: plaatsing van deze jongeren onder andere bij vrijwilligersorganisaties en hen informeren
over rechten en plichten van vrijwillige inzet.
o Looptijd: periode tot en met december 2019.
o Resultaten:
▪ De jongeren zijn geïnformeerd in een gezamenlijke bijeenkomst en
▪ Jongeren en hun begeleider hebben 9 maal gebeld of zijn langs gekomen voor
informatie en advies.
▪ Voor 5 jongeren is contact gelegd met een vrijwilligersorganisatie.
▪ Drie jongeren hebben een serie computerlessen gegeven voor ouderen, georganiseerd
door en in het pand van SPUI93. 33 ouderen namen hieraan deel.
▪ Neveneffect: vrijwilligersorganisaties hebben ervaring opgedaan in het werken met
jongeren en hopen en verwachten meer jongeren te kunnen werven.
o Geen financiering. De eerste afspraken waren al voor 1 juli 2019 gemaakt met een medewerker
van SSKW. Contour de Twern liet weten hiervoor geen financiering te hebben maar ons in een
vervolg te zullen betrekken. Wij hebben gemeend dit wel te moeten uitvoeren in het belang van
deze groep jongeren en de vrijwilligersorganisaties die graag meer met jongeren willen werken.
Er is immers in Dordrecht geen andere organisatie die dit kan leveren.
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Zwijndrecht
Vrijwilligersraad / Platform Vrijwillige Inzet Zwijndrecht
- In vervolg op door ons georganiseerde thematische
bijeenkomsten besloten de deelnemers,
Deelnemers
vrijwilligersorganisaties in Zwijndrecht, een orgaan in te
2019
richten dat de belangen van vrijwilligers en hun initiatieven
kan vertegenwoordigen, dat hen een stem geeft. SPUI93
Diaconaal Platform
ondersteunt en organiseert.
Diverz
o Doelgroep: initiatiefnemers, organisaties die
HIP
draaien op vrijwilligers en onmisbaar zijn voor een
leefbare samenleving.
Humanitas
o Doel: maatschappelijk middenveld versterken en
Kledingbank Zwijndrecht
een stem geven bij (gemeentelijke)
Schuldhulpmaatje
beleidsontwikkeling.
Seniorenraad, WMO Adviesraad Zwijndrecht
o Looptijd: organisatie en inrichting najaar 2019 –
najaar 2020. Daarna onbegrensd.
St. Jong Zwijndrecht
o Gewenst resultaat: in de loop van 2020 is er een
‘t Weetpunt
actieve vrijwilligersraad.
o Financiën: in december 2019 is een eerste opzet
beschreven, in 2020 wordt hiervoor gezamenlijk financiering gezocht.

VrijwilligersPassen
Bijzondere Zwijndrechtse vrijwilligers
werden in het zonnetje gezet!
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SDD, naar succesvolle plaatsing van cliënten bij vrijwilligersorganisaties
-

Een bijeenkomst met regisseurs van de Sociale Dienst Drechtsteden over de knelpunten die we als
SPUI93 zagen bij het succesvol plaatsen van cliënten met afstand tot de arbeidsmarkt leidde tot de wens
een nieuwe aanpak en nauwere samenwerking te realiseren.
o Doel: succesvol plaatsen van SDD-cliënten bij vrijwilligersorganisaties.
o Doelgroep: cliënten met 20 tot 80 % afstand tot de arbeidsmarkt (SDD-indeling in categorieën)
o Looptijd: ontwikkeling in tweede halfjaar 2019. Daarna implementatie.
o Resultaat: eind 2019 hebben 2 regisseurs in samenwerking met een medewerker van SPUI93
een methodiek ontwikkeld, inclusief registratie en met behoud van privacy van de cliënt.
Informatie-uitwisseling tussen medewerkers SDD en vrijwilligersorganisaties werd geregeld via
de reguliere kanalen van SPUI93 met deze organisaties (o.a. de Platforms)
o Financiering: Bezuinigingen bij de Sociale Dienst leidden er toe dat er geen implementatie kon
plaatsvinden. Einde project.

800 JAAR DORDRECHT
- De Ommegang 800; een initiatief van Ton Delemarre – coördinatie en administratie gevraagd.
o Doelgroep: alle bewoners van Dordrecht
o Doel: alle inwoners de kans bieden mee te delen in de feestelijkheden; en op wijkniveau
bewoners en participerende organisaties met elkaar kennis te laten maken.
o Looptijd: voorbereiding november-december 2019, uitvoering januari – september 2020.
o Resultaat: in 2019 is samenwerking gerealiseerd tussen deelnemende organisaties:
Merwekrabbers, Dordtse Poorten, Philadelphia, stadsomroepster Darja de Caluwé, Anne Nies
Keur, Helma Hartman (middeleeuwse muziek), Volksdansvereniging Machar, Dochters van
Dordrecht en Ton Delemarre.
o Financiering: Uitsluitsel over de gezamenlijke subsidieaanvraag wordt verwacht in februari 2020
-

De Verborgen Parel; initiatief van Platform tegen Armoede Drechtsteden - coördinatie en administratie.
o Doel: mensen in beeld brengen die zich op enige manier nuttig maken voor hun omgeving/wijk.
De verborgen parels van de stad.
o Doelgroep: alle wijkbewoners die actief (willen) meedenken over de toekomst van stad en wijk.
o Looptijd: voorbereiding oktober – december 2019. Uitvoering april – oktober 2020.
o Resultaat: Een projectplan is gerealiseerd in samenwerking met de leden van het Platform tegen
Armoede en de volgende partners in de wijken: Dubbeldammers voor Dubbeldam, Het Rode
Krijs, Wijk voor Wijk, De Buitenwacht, Het Vogelnest, De Volière, Speeltuin Stadspolders, De
Plint en DOOR.
o Financiering: besluit over de subsidieaanvraag wordt verwacht in februari 2020.
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BIJLAGE 4
Inhoudelijke Rapportage Vrijwilligershuis Drechtsteden aan gemeente Dordrecht
periode januari tot en met juni 2019

Voor u ligt een rapportage van de activiteiten uit het laatste half jaar van het bestaan van het
Vrijwilligershuis Drechtsteden. Een bijzonder half jaar. Een periode waarin de medewerkers gedaan
hebben wat er nodig was, niet wetend hoe de situatie na 1 juli van dit jaar voor hen zelf en de inzet op
gebied van vrijwilligerswerk in de stad zou zijn. Dit verdient respect. Net als voor het vele
vrijwilligerswerk wat in de stad Dordrecht gedaan wordt.
Het verslag geeft inzicht in de afgesproken doelstellingen en de behaalde resultaten.

Per 1 juli 2019 is een nieuwe opdracht de stad ingegaan, welke gebouwd is op de input die in de stad
en dus mede bij het VHD opgehaald is. Dit is daarom anders dan u v an ons gewend was geen verslag
met een analyse en een blik vooruit, maar we volstaan met een inkijk in de feitelijke resultaten.

Aan de verleende subsidie zijn 7 resultaatafspraken gekoppeld:
1. Verleiden tot vrijwilligerswerk
2. Makelen
3. Ondersteunen organisaties op afroep
4. Verbinden van organisaties op basis van ontvangen signalen
5. Fungeren als rechtspersoon
6. Professionalisering
7. Ondersteunen wehelpen.nl
Deze afspraken hebben we op onderstaande wijze uitgevoerd.
Verleiden tot vrijwilligerswerk
o

1 markt/bijeenkomst met pitch en in
samenwerking met partners gericht op
verschillende doelgroepen.

o

1 bijeenkomst gericht op specifieke
doelgroepen: kansen benutten.

o

2 bijeenkomsten in de wijk, gericht op
matching tussen buurtbewoners en
initiatieven.

o

3 publicaties in (wijk)kranten, via RTV Dordt
en social media, gericht op mensen die
vrijwilligerswerk nog niet zien als iets voor
hen.

2 bijeenkomsten ism SDD gericht op haar
cliënten, resp. tot 50% en 50-80%.
en 1 bijeenkomst ism VluchtelingenWerk
Vrijwilligersmarkt (bijna) gepensioneerden

2Ontmoetingsochtenden organiseerden wij;
We sloten aan bij meerdere wijkterrassen en
buurtbijeenkomsten (Stadspolders, Staart,
Wielwijk, Sterrenburg) waar bewoners en
initiatieven elkaar ontmoeten en wij met hen
in gesprek gingen.
Meerdere publicaties in alle wijkkranten en
in huis-aan-huisbladen.
10 berichten op social media rond dit thema.
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o

Een (persoonlijk) verhaal in minimaal 5 van
de wijkkranten

In de publicaties in de wijkkranten werden persoonlijke
verhalen gedeeld. Veel aandacht kreeg het
ervaringsverhaal over het ziekenhuis (ASZ).
De PLUSSER besteedde aandacht hieraan.

Makelen
Opmerking: Doordat wethouder Lambrechts expliciet had besloten dat er geen gemeentelijk
subsidiegeld mocht worden besteed aan het ontwikkelen van een matchingstool om de verouderde
vacaturebank te vervangen, was gestopt met de ontwikkeling hiervan. Het aantal digitale matches ten
opzichte van het aantal vacatures stemt danook niet tot tevredenheid bij VHD-medewerkers. De
persoonlijke aanpak blijft met name belangrijk voor groepen die voor het eerst kennis maken met
vrijwilligerswerk.
Resultaten uit de VHD-vacaturebank:
o

70 nieuwe matches

o

20 moeilijk bemiddelbare uit de kwetsbare o
doelgroep zijn begeleid naar vrijwillige inzet.
o
o

Vacaturebank:
182 nieuwe matches
293 nieuwe accounts
Gemiddeld 225 openstaande vacatures
22 personen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn 1op1
begeleid naar een passende organisatie.
Een tiental personen kwam binnenlopen en werd op weg
geholpen naar een hen passende organisatie maar had
verder geen begeleiding nodig.

Ondersteunen organisaties op afroep
o

Het actief ondersteunen van minimaal 20
organisaties.

35 organisaties werden actief ondersteund met
organisatieadvies en beleidsondersteuning.
126 organisaties konden door de baliemedewerkers naar
tevredenheid worden geadviseerd. Ruim 200 vrijwilligers
benaderen maandelijks de balie met vragen over vrijwillige
inzet.
4 medewerkers van het VHD hebben zich ingezet voor NLdoet

Verbinden van organisaties op basis van ontvangen signalen
o

Er zijn minimaal 3 platforms bijeen geweest;

Het Vrijwilligershuis organiseerde:
2 x overleg vrijwilligerscoördinatoren cultuursector
3x overleg van het Platform vrijwilligerswerk in de zorgsector.
1x een platform van organisaties die zich inzetten tegen
armoede (Samen Beter).

o

Structurele deelname aan door derden
georganiseerde relevante
platformbijeenkomsten;

3x Platform tegen Armoede ,
2x Platform duurzaamheid ,
3x Leefbaarheidsnetwerken op wijkniveau
2x Regionaal overleg Drechtsteden
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2x Regionaal overleg ZHZ.
o

Het bezoeken van 5 bijeenkomsten

Gemiddeld eens per 2 weken werd er een bijeenkomst bezocht,
door derden georganiseerd. Op wijkniveau, stadsbreed dan
wel regionaal.

Fungeren als rechtspersoon
o

Bekendheid van de rechtspersoon via 1
nieuwsbrief en persbericht en social media;

uitgevoerd, ook via berichten in PLUSSER en andere
doelgroepgerichte (vak)bladen.

o

4 initiatieven zijn ondersteund.

8 initiatieven ontvingen begeleiding en kregen het
advies zich te focussen op hun kernactiviteit waarbij een
formele rechtspersoonlijkheid geen noodzaak was.
3 initiatieven werden begeleid tot rechtspersoon.

Professionalisering
o

Het aanbieden van 10 trainingen

19 trainingen zijn uitgevoerd, 1 is wegens gebrek aan
belangstelling niet doorgegaan.

Ondersteunen wehelpen.nl
In het eerste kwartaal is veel geïnvesteerd om een achterstand aan openstaande vragen binnen WeHelpen
Dordrecht weg te werken. Tot dan had niemand verantwoordelijkheid, bezoekers van WeHelpen kregen geen
reactie. Het Vrijwilligershuis heeft dit opgepakt en iedereen persoonlijk benaderd.
In april is aan de gemeente een analyse gepresenteerd van WeHelpen in Dordrecht met advies over stappen
die nodig lijken om er lokaal een succes van te maken. Dit is besproken met de verantwoordelijk ambtenaar en
directeur van WeHelpen (die de conclusies en aanbevelingen onderschrijft). Daarop heeft de gemeente laten
weten dat er meer nodig is dan binnen het kader van de opdracht aan het Vrijwilligershuis reëel is. Dat
bovendien nog niet zeker is of er de gemeente verder wil investeren in WeHelpen. Afgesproken is dat vanuit
het Vrijwilligershuis niet meer wordt uitgevoerd dan ingaan op concrete vragen die via wehelpen.nl binnen
komen.
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DE ORGANISATIE
Bestuur
Voorzitter Ismaïl Bozkir
Secretaris Peter Pidoux
Penningmeester Agnès Denie
Bestuurslid Neel van Meerten
Bestuurslid Jacqueline van den Bergh

Medewerkers
Fokje Bosma, coördinatie
Yvette van Lonkhuizen, financieel beheer en administratie
Hacer Ozkan, receptie, administratie en gebouwbeheer
Sharmila Soekhram, adviseur vrijwillige inzet
Anja Wever, communicatie, VrijwilligersPas
Rob van der Weyden, drukkerij
Ellen van ’t Zelfde, adviseur en projectleider.
Diana Henneken, communicatiestrategie (zzp)
Peter Pidoux, systeembeheer (zzp)
Freddy Gahrman, drukkerij en receptie, vrijwilliger
Marie Louise van Dijk, fotografie, vrijwilliger
Paul Stuurop, website, vrijwilliger
Henk Heerlijn, inloopspreekuur computerhulp
Jan Verboor, onderhoud gebouwen, vrijwilliger
Ines Knesovic, financiële administratie, stagiair
In juni namen we afscheid van Deborie, Frank, Nilufer en Wilma, de vier Vrijwilligershuis -collega’s die
in dienst waren van MEE Plus.
In november namen we afscheid van
Marie Louise van Heuckelom.
Zij geniet nu van een welverdiend pensioen.
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Ontvlechting Vrijwilligershuis Drechtsteden
In juli zijn afrondende besprekingen gevoerd tussen besturen van SSKW en MEE Plus.
Verantwoording naar gemeente Dordrecht: Inhoudelijke en financiële informatie ten behoeve van de
eindrapportage aan de gemeente Dordrecht is door medewerkers van het Vrijwilligershuis in overleg
met het bestuur van het SSKW in juli naar MEE gestuurd. Als penvoerder is het aan MEE om deze op de
juiste wijze aan subsidieverstrekker Gemeente Dordrecht te doen toekomen. Hoewel MEE deze
verantwoording ook na aandringen niet met het SSKW heeft gedeeld gaan we er van uit dat deze op de
juiste wijze is verstrekt. De inhoudelijke rapportage van het Vrijwilligershuis is aan dit document
toegevoegd als bijlage 4 financieel is het verwerkt in de jaarrekening die het volledige boekjaar 2019
omvat.
Alle andere opdrachtgevers hebben gekozen voor het aangaan van contractuele verplichtingen met het
SSKW, handelend namens het Vrijwilligershuis. Deze afspraken lopen in onderling overleg en voor
zover nog relevant, door nadat SSKW onder de handelsnaam SPUI93 verder is gegaan.

Ledenvergaderingen :
Er zijn 3 ledenvergaderingen georganiseerd.
Op 4 april een ledenraadpleging met betrekking tot het vrijwilligersbeleid van de gemeente Dordrecht.
Resultaat was onder meer het inspreken in de gemeenteraad door leden, gericht op het behoud van
opgebouwde expertise en facilitaire functie van de vereniging.
Op 24 april legde het bestuur verantwoording af over het voorgaande jaar en kreeg decharge.
En werd besloten als zelfstandig opererende vereniging door te gaan, onder de nieuwe naam SPUI93.
Op 25 september werd besloten over de verkoop van de panden. De verkoop was per 1 december een
feit. Sindsdien huurt de vereniging de begane grond hoek Spuiweg – Singel plus het pand aan de Singel
met kantoren en drukkerij.
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LASTEN

2019

2018

Activiteitenkosten, materialen en middelen

BATEN

2019

2018

Uit activiteiten / dienstverlening

Vrijwilligershuis waardering

€ 910

€ 13.947

Organisatie ondersteuning

€ 41.448

€ 18.742

Overige kosten Vrijwilligershuis

€ 1.525

€ 8.705

Vrijwilligerspas

€ 14.043

€ 16.035

Ontwikkeling DrechtMatcht

€ 7.500

€0

Druk- en kopieerwerk-service

€ 64.853

€ 73.864

Financieel/administratieve ondersteuning

€ 2.608

€ 2.621

Verhuur kantoor- en vergaderruimte

€ 33.703

€ 40.528

Vrijwilligerspas

€ 11.174

€ 11.620

Overige omzet diensten

€ 910

€ 576

Druk- en kopieerwerk-service

€ 36.082

€ 42.274

subtotaal

€ 154.957

€ 149.745

Verhuur kantoor- en vergaderruimte

€ 7.212

€ 6.375

subtotaal

€ 67.011

€ 85.542

€ 7.775

€ 9.015

Organisatiekosten

Contributies
Subsidies

Personeel

€ 332.584

€ 327.165

Subsidie gemeente Dordrecht Vrijwilligershuis

€ 97.544

€ 184.844

Huisvesting (energie, verzekeringen, onderhoud)

€ 21.657

€ 25.395

Doorberekende kosten en overhead uit subsidiedeel MEE VHD

€ 20.300

€ 40.600

Overige organisatiekosten (kantoor, communicatie, ict)

€ 62.104

€ 40.606

Ondersteuning speeltuinverenigingen gemeente Dordrecht

€0

€ 5.000

Afschrijvingen (inventaris en gebouwen)

€ 24.914

€ 27.237

Reguliere subsidie gemeente Zwijndrecht

€0

€ 32.876

Rentelasten

€ 1.033

€ 879

Bijdrage vrijwilligerspassen Diverz Zwijndrecht

€ 11.500

€ 13.800

subtotaal

€ 442.292

€ 421.282

Bijdrage vrijwilligerspassen overige gemeenten

€ 5.365

€ 6.185

subtotaal

€ 134.709

€ 283.305

TOTAAL Baten

€ 297.441

€ 442.065

TOTAAL lasten

€ 509.303

€ 506.824

RESULTAAT uit gewone bedrijfsvoering 2019 (2018)
Buitengewone baten i.v.m. verkoop panden

TOTAAL RESULTAAT 2019 (2018)

-€211.862 -€ 64.759
€ 420.316

€0

€ 208.454 -€ 64.759

