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Beste mensen, 
 
Zoveel Zaankanters, zoveel vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is 
steeds veelkleuriger geworden. Bovendien heeft Zaanstad 
meer bewoners- en buurtinitiatieven dan ooit. De hoogste 
tijd voor een eigentijdse beleidsvisie over vrijwillige inzet 
die we met de stad maken. 

Het is geweldig dat zoveel Zaankanters naar elkaar 
omkijken. Niet alleen in hun familie- en vriendenkring, 
maar ook in hun buurt en wijk. Meedoen en samen 
bijdragen aan een betere stad, dat vind ik belangrijk.
Mensen zien om naar elkaar en de overheid faciliteert  
en stimuleert deze maatschappelijke betrokkenheid. 
Maatschappelijke problemen kunnen samen met bewoners 
worden opgepakt en vrijwilligers kunnen een belangrijke 
rol spelen in ontwikkelingen en oplossingen.
Mijn wens is dat de beleidsvisie vrijwillige inzet dat zelfde 
elan gaat uitstralen van ‘samen mogelijk maken’. 

We organiseren na de zomer van 31 augustus tot en met 
5 september een Week van de Vrijwillige Inzet (week 36). 
Dan gaan we in gesprek met actieve bewoners, vrijwilligers 
en mantelzorgers. En met organisaties en makelaars die 
hen ondersteunen en toerusten. 

Al die gesprekken gaan bouwstenen opleveren voor de 
nieuwe beleidsvisie: wat willen we als stad vasthouden en 
versterken; wat willen we verlaten en vernieuwen en op 
welke manier gaan we de vrijwillige inzet van onze 
inwoners ondersteunen?

De eerste stap is gezet. In één dagdeel hebben we als 
gemeente ons huiswerk gedaan door scherp te zetten hoe 
de huidige vrijwilligers- en mantelzorgpraktijk is ingericht. 
Velen willen tijdens de Week van de Vrijwillige Inzet op pad 
als razende reporters. Daar horen jullie meer over!  
Ik zelf heb me natuurlijk ook meteen aangemeld. 

Wordt vervolgd!

Rita Visscher

Voorwoord van het projectteam

Met dank aan alle collega’s die op 4 juni 2015 hun inbreng 
leverden, hebben we in dit boekje de opbrengst gebundeld. 
Mooi dat we in onze opzet zijn geslaagd om in één dagdeel 
zoveel informatie en aandachtspunten op te halen over 
vrijwillige inzet. En vooral: dat jullie aangaven dat het loont 
om met elkaar in een ongebruikelijke samenstelling in te 
zoomen op een onderwerp dat vele invalshoeken kent. 
En waar we ook allemaal persoonlijke ervaring mee 
hebben. Het is niet voor niets dat er veel is uitgewisseld 
over mantelzorg, hoewel dat buiten de beleidsvisie valt. 
Sommigen deelden hun zorg dat vrijwilligerswerk 
opschuift naar een – gevoelde – verplichting. Want wat 
doe je en hoe ver ga je als een buurtgenoot minder zorg 
krijgt? Vooral in de beren- en kansenhoek werden 
dilemma’s zichtbaar. 

Onze volgende stap is dat we met een ‘gelegenheidsteam’ 
van mensen binnen en buiten de gemeente de Week gaan 
voorbereiden van de Vrijwillige Inzet. Markeer week 36 
alvast in jullie agenda’s. Want in de periode 31 augustus – 
5 september zullen we er als goed geïnstrueerde razende 
reporters op uittrekken om gesprekken aan te knopen  
met vrijwilligers(initiatieven) en organisaties die met 
vrijwilligers werken. 

We houden jullie graag op de hoogte. 
Tom Heijnen, Pia van Kleef, Birgitta van ’t Ent, 
Alice Hornick, Debbie Best

Leeswijzer

Dit boekje doet verslag van de werk- en inloopsessie met 
35 collega’s. Deelnemers gingen een aantal thema’s langs 
met een opdracht. Deze thema’s zijn de hoofdstukken in 
dit boekje. Zij voegden informatie toe aan de feiten en 
werkwijze rond de bestaande Zaanse vrijwilligerspraktijk  
en gaven hun mening. Wat je leest is een onversneden 
weergave van de opbrengst van de ochtend; feiten, 
meningen en vragen door elkaar.
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Wat is vrijwillige inzet?

Mantelzorg overkomt je
Het is dus terecht dat mantelzorg niet onder vrijwillige 
inzet valt. 

Taal moet aansluiten
Je zult jezelf niet snel als vrijwilliger (of mantelzorger) 
bestempelen. Het gaat erom dat je een ander wilt helpen 
waar je kan. Vele handen … Het is ‘vanzelfsprekend’ om je 
in te zetten voor een ander, een uitvloeisel van het 
dagelijks leven. Veel gebeurt ‘tussen de bedrijven door’. 
Vanuit de participatiewet worden mensen met een 
uitkering verplicht om werk te doen. We moeten het woord 
‘verplicht’ vervangen door ‘in je kracht dingen doen’. Er is 
altijd een match tussen wat iemand kan en wil en de 
activiteiten die hij/zij gaat ondernemen. Er is genoeg werk, 
er zijn alleen geen banen. Wek dus ook niet de indruk dat 
het pad altijd leidt naar werk.

Waarderende taal is van belang. Erkenning van vrijwilligers 
(en mantelzorgers)!

Vrijwillige inzet is informeel en formeel
Informeel betekent dat je uit vrije wil dingen aan de slag 
gaat en voor dat vrijwilligers-werk niets terug hoeft te 
krijgen. Sommige mensen pakken niet zomaar uit zichzelf 
iets op. Die groep moet gevraagd worden. Vrijwillige inzet 
betekent dat je een achterban moet hebben als je zelf een 
keer niet kunt. 
Vrijwillige inzet is niet vanzelfsprekend. Je kunt er niet toe 
verplicht worden, tenzij je een uitkering hebt.

Formeel betekent dat mensen met een uitkering de 
samenleving verplicht een dienst bewijzen. Dat gebeurt 
vanuit het formele kader van de participatiewet. Dat kader 
is breed, ook verplichte sociale activering valt eronder. 

1 Begripsbepaling

Opdracht: Hoe omschrijf je ‘vrijwillige inzet’ van de toekomst?  
Welke woorden zijn belangrijk en welke accenten? 
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Maatregelbeleid hoort erbij: mensen worden gekort op hun 
uitkering als zij hun verplichting niet nakomen. Wettelijke 
tegenprestatie = sluitstuk.

Sociaal ondernemerschap | maatschappelijk  
verantwoord ondernemen
Waar ligt de grens voor vrijwillige inzet? Is er een grens?

Een onkosten- of vrijwilligersvergoeding is geen  
verplichting
De wet laat dit vrij. Zie artikel 31 van de participatiewet. 

Vrijwilligerswerk motiveert
Je krijgt er een voldaan gevoel van. Het vloeit voort uit je 
eigen passie. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende 
vormen van motivatie zijn. Die moeten we gebruiken. 

Belangrijkste motieven

• Plezier
• Goed voor de carrière
• Uitdragen van normen: een doel steunen  

dat heel belangrijk is voor die persoon
• Voor sociale contacten
• Om er iets van te leren
• Voor persoonlijke groei
• Voor verwerking (bijv. van een traumatische 

ervaring) of ter bescherming (zichzelf  
beschermen, door vaker onder de mensen 
 te zijn, of als uitvlucht voor een onplezierige  
of onveilige thuissituatie)

Bron: Vrijwillige inzet is de basis; Aandachtspunten voor 
lokaal beleid. Movisie in opdracht van het ministerie van 
VWS i.s.m. VNG en Mezzo. 2014

 
Vrijwilligersmotivatie  
vanuit functie 

• Carrièregerichte motieven. Vrijwilligerswerk 
biedt kansen om ervaringen, vaardigheden  
en contacten op te doen die de (toekomstige) 
carrière op de betaalde arbeidsmarkt  
bevorderen.

• Normatieve motieven. Vrijwilligerswerk is  
een manier waarop mensen de voor hen 
belangrijke normen en waarden kunnen 
uitdragen.

• Sociale motieven. Vrijwilligerswerk kan 
bestaande sociale contacten verdiepen of 
versterken en biedt een kans om in activiteiten 
mee te doen die een belangrijke betekenis 
hebben voor anderen. Iets goeds willen doen 
voor je omgeving.

• Leermotieven. Leren is één van de meest 
genoemde motivaties om vrijwilligerswerk te 
doen. Vrijwilligers ontwikkelen kwaliteiten, 
kennis en vaardigheden (competenties) die 
zowel voor hun persoonlijke ontwikkeling  
als op de arbeidsmarkt van grote waarde 
kunnen zijn. 

• Kwaliteitsmotieven. Vrijwilligerswerk biedt 
kansen voor persoonlijke groei en een  
verhoogde levenskwaliteit.

• Beschermingsmotieven. Vrijwilligerswerk kan 
een veilige omgeving bieden om negatieve 
omstandigheden, ervaringen of gevoelens  
te ontlopen of te verminderen.

Bron: Clary en Snyder, 1998

Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?  

“Persoonlijke motivatie speelt tegenwoordig een doorslaggevende rol bij het besluit om vrijwilligerswerk  
te gaan doen. Dat was bij het oude traditionele vrijwilligerswerk nauwelijks het geval. Vroeger deed je  
vrijwilligerswerk omdat dat vanzelfsprekend was binnende gemeenschap of zuil waar je bij hoorde.  
Nu die groepsdwang er niet meer is, bepalen persoonlijke motieven de keuze om vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Bij de een is dat het verlangen om bij te dragen aan een betere wereld, bij de ander draait het vooral  
om het verbeteren van het eigen leven via vrijwilligerswerk. Bij de vrijwilligers die via vrijwilligerswerk  
op zoek zijn naar een groep om bij te horen, valt op dat zij die gemeenschap juist nodig hebben omdat er  
tegenwoordig veel minder verbanden zijn in de samenleving.”

Bron: Platform31, september 2014
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De motieven die in de literatuur worden genoemd, sporen 
met uitspraken die Zaankanters deden die zich hebben 
opgegeven voor het Zaanpanel. In 2014 kreeg dit panel een 
enquête over burgerkracht met vragen over actief zijn als 
vrijwilliger, mantelzorger etc. Betrokken zijn op je 
omgeving springt eruit. Genoemd worden ook het plezier 
dat vrijwilligerswerk geeft en dat je het moet doen voor 
jezelf. 

Bron: Movisie 

Typering vrijwilligers met het vrijwilligerskwadrant
Twee assen: As 1) De motieven van vrijwilligers kunnen  
bij zichzelf of bij de omgeving (bij anderen) liggen.  
As 2) Afhankelijk van zijn persoonlijkheid is de vrijwilliger  
– vaak onbewust – op zoek naar veiligheid (binnen een 
vertrouwde omgeving) of naar uitdaging (het onbekende). 
Door deze elementen op twee assen in kaart te brengen, 
ontstaat het vrijwilligerskwadrant met 4 typen 
vrijwilligers: de ondernemer, de stimulator, de dienst- 
verlener en de regelaar.

De ondernemers onder de vrijwilligers moet je meer vrij 
laten, ze verantwoordelijkheid geven en laten coördineren. 
De stimulatoren willen graag samenwerken, anderen iets 
leren, en zijn goed op een plaats in een bestuur of als hoofd 
van een werkgroep. De dienstverleners willen zichtbaar 
goed werk doen en daarvoor geprezen worden. Niet meer 
verantwoordelijkheid nemen dan nodig is, liever 
herkenbaar onder leiding werken aan afgebakende taken. 
En de regelaars trekken veel naar zich toe, zijn volhardend, 
krijgen veel gedaan en wijken niet af van gebaande wegen 
en paden.

HET VRIJWILLIGERSKWADRANTi 
Een hulpmiddel om kwaliteiten van vrijwilligers te onderscheiden 
 
Iemands persoonlijkheid bepaalt welk type (vrijwilligers)werk het beste bij hem past. Voor 
een goede uitvoering van diverse taken is het prettig om verschillende typen mensen in het 
museum rond te hebben lopen. 
Om beter naar de verschillende typen vrijwilligers in het museum te kunnen kijken heeft 
MOVISIE, het Nederlands Kenniscentrum voor maatschappelijke ontwikkelingen, het 
zogenaamde vrijwilligerskwadrant ontwikkeld. In het volgende gaan wij nader in op de vier 
vrijwilligerstypen van dit model. Ook geven wij een test, waarmee musea kunnen vaststellen 
tot welk type een vrijwilliger behoort. 
 
Vier typen vrijwilligers 
In het vrijwilligerskwadrant kan een onderscheid tussen 4 typen vrijwilligers worden gemaakt. 
Deze vier typen hebben ieder andere kwaliteiten. De verschillen in kwaliteiten hebben 
tegelijk een weerslag op de wensen en behoeften ten aanzien van het vrijwilligerswerk in een 
museum. 
In het kwadrant worden deze verschillen aan de hand van twee aspecten helder gemaakt. 
Het eerste aspect draait om de vraag hoe de vrijwilliger het werken in een 
vrijwilligersorganisatie ervaart en benut. Gebruikt de vrijwilliger het vrijwilligerswerk als 
mogelijkheid om te experimenteren, te ondernemen, uitdagingen aan te gaan en kansen te 
grijpen? Of zoekt de vrijwilliger juist een plek, die rust, zekerheid en veiligheid biedt? 
 
 
In onderstaand model worden de dimensies en de typen weergegeven. 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

Ondernemer  Stimulator 
 
Egogericht           
             
Omgevingsgericht 
 

Regelaar   Dienstverlener 
 
 
 
       
 
 
 
            
  
 
 
 
 

Omgevingsgericht	  
	  

Aanpassen	  aan	  	  de	  
omgeving	  
Acceptatie	  
	  

Egogericht	  
	  

Zelfbevestiging	  
Bekwaamheid	  
Onafhankelijk-‐	  

heid	  

Uitdaging 

Vrijwilligerswerk biedt mogelijkheden 

Veiligheid 

Vrijwilligerswerk is een doel op zich en biedt 
zekerheid 

Vrijwilligerskwadrant
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2 Participatiecirkel

Opdracht: Wat doen vrijwilligers op de verschillende leefgebieden?  
Beschrijf de activiteiten zo concreet mogelijk. 
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Ondersteuning vrijwillige inzet 

3 Ondersteuning

Opdracht: Wat voor ondersteuning krijgen vrijwilligers nu van wie?  
Geef zo concreet mogelijk aan.
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“ Niet vragen om plannen,  

 maar dromen durven delen.”

Faciliteren
Organisaties kunnen een onkostenvergoeding bieden. 
Vrijlating binnen participatiewet, artikel 31j. Verzekering 
voor professional en burger. Vrijwilligersverzekering + WA. 
Depot (materialen), helpende hand (SPT= Service Plus Team 
kan helpen bij bewonersinitiatieven in de openbare ruimte), 
advies.

Invloed (cliëntparticipatie)
De invloed van vrijwilligers is nu beperkt via de raden.  
Zoek nieuwe manieren van beïnvloeden, bijvoorbeeld city 
challenge.

Samenspel 
Formeel-informeel: de praktijk is nu diffuus!! Sociale 
wijkteams, jeugdteams én wijkmanagement. Pilot Sociale 
Activering in Sociaal Wijkteam. Toevoegen: KCC callcenter 
[Vanuit vier kanalen kan één Antwoord© worden gegeven 
aan de klant: internet, telefoon, e-mail en balie. 
Aan het Kanaal Post wordt nog hard gewerkt’.] 
Verbinden – aan de Zaan. 

Matchen
Door maatschappelijke partners. Sociaal makelaars én 
Social Brokers. BUUV matcht tussen burger en burger.  
Ook een rol van het sociaal wijkteam. En van mensen die 
actief zijn in hun buurt. Meer naar buiten kijken met elkaar. 

Ondersteunen 
Respijtzorg?! Waar is die dan? Volgens mantelzorgers is dat 
er niet, dus hier zou juist op geworven moeten worden. 
Scholing en training: bijeenkomst om te enthousiasmeren 
voor bijstandsklanten en korte training. Ook ondersteuning 
door wijkmanagement, verenigingsondersteuning, 
sportbedrijf en Platform aan de Zaan.

Sportbedrijf

Het Sportbedrijf is op 16 maart 2015 van start 
gegaan om sportieve Zaankanters te stimuleren, 
activeren en te faciliteren. Naast het beheer van 
gymzalen en zwembaden in Zaanstad, houdt  
de stichting zich ook bezig met brede school- 
activiteiten. De nieuwe website wordt later  
dit jaar geïntroduceerd.

 
Aan de Zaan, Platform voor 
Zaanse initiatieven en creatie

Dit platform biedt de mogelijkheid om initiatie-
ven verder te brengen, samen met inwoners, 
initiatiefnemers, ondernemers, organisaties en 
ook de gemeente. Met elkaar blijven we scherp  
op de invulling van ‘ruimte geven’; op zoek naar 
gezamenlijke waarden, inspiratie en synergie! 
www.platformaandezaan.nl. 
Saskia de Man, guerrilla-ambtenaar gemeente 
Zaanstad

Informeren
Ontsluiten van alle data! Open data. Digitaal informatie en 
checklists. Platform voor ondersteuning en participatie. 
Instagram/facebook-pagina aanmaken. Over verzekering, 
aansprakelijkheid. Gebruik de juiste termen, ook in het licht 
van de participatiewet! Wees duidelijk. Zelfhulpgroepen op 
een rij zetten, per wijk, in de stad.

Waarderen
Positieve pers! De kroket van Rita.

De kroket van Rita 

“Los van de activiteiten die in een buurthuis of 
dorpshuis georganiseerd worden, vind ik dat we 
de vrijwilligers die deze locatie beheren moeten 
koesteren, met af en toe een extraatje. De kroket 
voor vrijwilligers noem ik dat wel gekscherend. 
Wij hebben hen hard nodig in de huidige maat-
schappelijke opgave.” Tekst gevonden op:  
WMO Wonen-NH, geschreven door Evelien Vos. 
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Dit willen we vasthouden

“KISS.”

Helpende hand (bij wijkonderhoud, vouchers), depot 
(materialen), verbinden (aan de zaan, platforms, in de 
zaan). KISS = Keep It Simple Stupid; Jip en Janneke taal, 
weinig woorden, veel voorbeelden, gebruik beeld, 
overzichten, kleuren, zodat informatie toegankelijk is voor 
alle doelgroepen. 

Dit willen we versterken

“Out of the box denken en doen.” 

Voorlichting over de vrijwilligersverzekering! Bekendheid 
met instrumenten vergroten; attenderen en aanspreken. 
Waarderen. Blijven waarderen en onderhouden, ook als het 
‘staat’. Stel er ook iets tegenover. Faciliteren; nog 
toegankelijker maken. ‘Vasthouden’ van vrijwilligers. 
Ondersteunen vrijwilligers door hun talenten te 
onderzoeken. Inzicht krijgen in de vraagbehoefte, de vraag 
naar typen vrijwilligers. Beter de partijen kennen die kennis 
hebben van/ondersteuning bieden aan vrijwilligers, onder 
andere op het gebied van groenadoptie. www.zaanstad.nl, 
zoekterm: groenadoptie. Werven van vrijwilligers voor 
respijtzorg/mantelzorgontlasting. Het concept van 
woonservicewijken nieuw leven inblazen, nu mensen zo 
lang mogelijk thuis blijven. Zorgstraatjes in buurten en 
wijken. Experimenteer in een nieuwe wijk.

Dit willen we vernieuwen

“Een nieuw samenspel van,  
  voor én door vrijwilligers!” 

Jongeren betrekken!! Bijvoorbeeld de verbinding tussen 
scholen-wijkteams. Regels stroomlijnen, waardoor er geen 
belemmering is voor vrijwilligerswerk. Subsidie voor 
vrijwilligersbijdrage. Afstemmen van diverse subsidiestro-
men. Duidelijke, simpele regelingen opstellen ten behoeve 
van subsidies. Basisinkomen. Af van bestaande subsidiere-
laties: aanbesteden! Creatief voorstel als leidraad. Andere 
partners met frisse ideeën. Ga in een groep met nieuwe 
BUUV-afnemers: deel, leer, innoveer! Vraag mensen vanuit 
reclame (uitkering) voor idee! Crowd sourcen; internet 
gebruiken. Diverse raden moderniseren. Raden afschaffen. 
Lean. Websites slim laten verwijzen c.q. portal in één; 
groeimodel. Digitaal is te moeilijk voor sommigen. 
Zaankantersvoorelkaar.nl ontwikkelen. BUUV vernieuwen 
en uitbreiden. Investeer in mensen met een beperking die 
ook graag vrijwilligerswerk doen, maar meer – professio-
nele – begeleiding nodig hebben. Investeer in een sociale 
mentaliteit van oog hebben voor elkaar en de omgeving. 
Als vrijwilliger moet je soms vechten tegen de bierkaai, 
bijvoorbeeld als verkeersouder.

Dit willen we verlaten

“Met formaliseren kweek je beren.”

Beleid: hoezo beleid? Ad-hoc acties. Incidentele feestjes. 
Subsidieregeling, gebaseerd op oude constructies. Rigide 
afspraken rond vergunningverlening, bijvoorbeeld de huur 
van de ijsbaan terwijl het weer onvoorspelbaar is. Mensen 
mogen niet afhankelijk worden van vrijwilligers m.b.t. de 
Wmo. 

4 Waardering van inzet  
en  instrumenten; de 4 V’s
Opdracht: Als jij het voor het zeggen hebt, wat zou dan concreet moeten 
worden vastgehouden, versterkt, vernieuwd en verlaten?
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In hoeverre moeten we als gemeente beleid maken?!
Onze opgave is om als gemeente los te laten en de vloer te 
geven aan de samenleving, maar we zijn drukker met dit 
onderwerp bezig dan ooit! Waarom zouden we ons als 
gemeente eigenlijk bemoeien met vrijwillige inzet? 
Laat mensen vooral hun gang gaan. Stel je wel dienstbaar 
op door te faciliteren met ruimte. En – afhankelijk van de 
omvang van een initiatief – met een betaalde professionele 
coördinator. Maak ook zichtbaar als overheid wat er is 
en kan. Voorlichting is de grootste faciliteit die we als 
gemeente moeten leveren. Denk bijvoorbeeld aan de 
aansprakelijkheidsverzekering. Veel vrijwilligers (en 
professionals die met hen werken) weten niet dat risico’s 
hiermee worden gedekt. Ontzettend jammer, want dat 
zorgt voor koudwatervrees om bijvoorbeeld mee te gaan 
met een uitstapje (“stel je voor, dat er iets gebeurt.”). 

De mate waarin beleid belangrijk is, hangt samen met 
de aard van vrijwillige inzet. Rond de zorg zal het nodige 
georganiseerd moeten worden. Waar kunnen bewoners 
die zorg nodig hebben terecht en op welke manier kunnen 
zij een beroep doen op vrijwilligers uit hun omgeving? 
Hoe kunnen mantelzorgers worden gesteund en ontlast? 
Met zorgvrijwilligers zul je bepaalde afspraken moeten 
maken. 

Totaalplaatje
Vrijwillige inzet moet het totaalplaatje omvatten, dus ook 
met sport en cultuur en maatschappelijke participatie. Nu 
zijn we als gemeente te gefragmenteerd bezig en daardoor 
niet in balans. Zo verwachten we aan de ene kant van ‘de 
buurt’ dat zij zelf geld bijeen zien te brengen voor bepaalde 
initiatieven, terwijl we aan de andere kant festiviteiten 

5 Richtingaanwijzers

Opdracht: Zijn dit bruikbare richtingaanwijzers voor de toekomst?  
 Zo ja, hoe zou je ze concreet invullen? Schrijf je ideeën en aanvullingen op.
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financieren voor bobo’s. Uitgangspunten zijn nodig: wat 
financieren we en waarom? Het zou altijd moeten gaan 
om het ‘aanslaan’ en verder brengen van initiatieven die 
mensen samenbrengt, zodat ze het zelf verder kunnen 
brengen. De activiteit als zodanig zou niet ons doel moeten 
zijn. Ons streven zou moeten zijn om veel initiatieven 
tijdelijk financieel te steunen.  
Bij het totaalplaatje hoort het organiseren van de keten, 
met name voor mensen in de participatiewet. Op zo’n 
manier dat vrijwilligerswerk daar een plek in heeft. 
Als het gaat om dit verplichte vrijwilligerswerk moeten we 
een oplossing zien te vinden voor de continuïteit van ‘goede 
vrijwilligers’ die uit (moeten) stromen naar werk. 
We moeten leren kijken vanuit de kandidaat in de bijstand, 
analoog aan een stagiair op de werkplek. Ook bij het 
BewonersBedrijf speelt continuïteit, het doorstromen van 
de ‘goede’ krachten.

Stichting BewonersBedrijven 
Zaanstad (BBZ)

BBZ is het eerste burgerinitiatief in Nederland dat 
als onderaannemer meedraait in professionele 
wijkteams. 
Wat ooit begon als een informatiepunt over de 
sloop- en nieuwbouwplannen in de wijk Poelen-
burg, groeide in de loop der jaren uit tot een 
volwaardig BewonersBedrijf, onderdeel van  
een landelijk initiatief. Om ook andere lokale 
initiatieven te ondersteunen, werd het Bewoners-
Bedrijf omgedoopt tot Stichting Bewoners- 
Bedrijven Zaanstad. Inmiddels zijn ruim zeventig 
vrijwilligers, een aantal betaalde krachten en 
dertig langdurig werklozen aangesloten bij het 
burgerinitiatief. Doel is om de wijken leefbaarder 
te maken, de wijkeconomie te stimuleren en 
faciliteiten te behouden. Ook het ‘werken aan 
werk’ is met de begeleiding van dertig langdurig 
werklozen een van de pijlers van de stichting 
geworden.

Dienstbaarheid: hulp – niet financieel – maar in de vorm 
van middelen, handjes, een opleiding, ruimte. Over ruimte 
is uitgebreid gesproken. Kunnen we daar creatiever mee 
omgaan, zodat bewoners (bijvoorbeeld een groep 
hangjongeren) voor hun initiatieven ook letterlijk de ruimte 
krijgen, omdat er vrije ruimte te vergeven is? 
Gelijkwaardigheid: Ja, maar je wordt als vrijwilliger geen 
onderdeel van een professionele organisatie. Je wordt wel 
ondersteund en gefaciliteerd. Ja, naar kunnen en 
vermogen. 
Duidelijkheid: de weg weten, weten waar je iets kunt 
halen. Het onderscheid tussen betaald-onbetaald werk is 
diffuus. Eenduidigheid is belangrijk. En Eerlijkheid. 
Zichtbaarheid: informatiefunctie, laten zien wat er al is. 
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“Linda Lakeman van de afdeling subsidies weet ‘alles’!”

Er zijn allerlei partijen in de stad die met hulp en  
advies vrijwillige inzet stimuleren en faciliteren.  
Denk bijvoorbeeld aan de wijkmanagers van de gemeente.

Het plaatje is niet compleet. Sport, evenementen, cultuur, 
zorg, welzijn moeten erbij komen. En subsidies voor het 
onderhoud van sportaccommodatie. Daarnaast:  
kosten voor profilering, bijvoorbeeld stadsexpedities.  
De sociale wijkteams hebben een budget voor algemene 
voorzieningen vanuit de Wmo. Wat is er voor jeugd 
gereserveerd?
 · Vrijwilligersverzekering: €22.000,-
 · Aan de Zaan: €4.000,- & incidenteel, thematisch
 · Buurthuizen, €400.000,- incidenteel tbv activiteiten/

maatschappelijke waarde, huur, frictiekosten

6 Financiering 

Opdracht: Klopt dit beeld van de huidige financieringsstromen? Vul aan.
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7 Portrettengalerij

Opdracht: Zijn dit herkenbare profielen? In welk profiel pas jijzelf?   
Waar hebben deze profielen ondersteuning bij nodig (en welke dan)?

Buurtvrijwilliger = 2 collega’s
Dit vrijwilligerswerk is dichtbij en past bij de persoon. 
Bijvoorbeeld: buurtmoeder zijn, een kopje thee schenken 
voor kids als ze uit school komen, zwerfies rapen in je wijk.

Zwerfie 

Na de selfie is er nu de zwerfie. Ruim elke dag één 
stuk zwerfvuil op, maak er een foto van en plaats 
deze op Twitter, Facebook en Instagram 
(#zwerfie).

Materialendepot

De gemeente Zaanstad heeft een materialendepot 
voor buurtinitiatieven. Met bijvoorbeeld een BBQ, 
speelmateriaal en materiaal voor opruimacties. 
Het is een idee van bewoners om spullen te 
kunnen lenen als ze samen iets ondernemen. 

Buurt/wijkondernemer
Geen belemmerende regels opwerpen.
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Verenigingsvrijwilliger = 7 collega’s
Deze vrijwilligers verdienen een schouderklop, willen 
gezien worden, hebben erkenning nodig, waardering. Een 
vereniging draait om familie – het woord zegt het al. Het 
gaat om een gemeenschap. Aandachtspunten: opvolgers! 
En: door de vaste vorm van activiteiten vinden sommige 
vrijwilligers het niet leuk meer. 

Zorgvrijwilliger = 3 collega’s
Als zorgvrijwilliger kun je ook de administratie doen, of 
kleding kopen. Een trigger was een oproep in de krant om 
je als een muzikant over je publieksangst heen te zetten. 
Het levert win-win op om zorgvrijwilliger te zijn. De 
aanloop om vrijwilliger te worden duurde langer dan 
verwacht: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), uitleg over 
het vrijwilligerswerk. Een pluspunt is de cursus voor 
vrijwilligers van de Prinsenstichting (voor mensen met een 
verstandelijke beperking) over de werking van het brein. 

Mentor/coach/maatje/buddy = 1 collega
Hier gaat het om vrijwillige, onafhankelijke cliëntonder-
steuning. Om persoonlijk contact. Support als het moeilijk 
gaat. Delen van zorg om … Ervaringsdeskundigen GGZ. 
Vrijwillige ouderenadviseurs.

Bestuurder = 2 collega’s
Ik heb ervaring als mantelzorger en wil anderen helpen. Als 
bestuurslid van een schoolbestuur is de uitdaging om goed 
contact te onderhouden met je achterban (docenten). 
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Goede doelen vrijwilliger = 2 collega’s
Ook: PR-groep van een wereldwinkel, dance for life, 
meedoen met de zwerfvuilestafette, flyers uitdelen in de 
buurt, voor een school voor het goede doel, collecteren 
voor een vereniging/stichting, meedoen met NLdoet. 

Geloofsvrijwilliger

Groene vrijwilliger = 4 collega’s
Faciliteer met locaties, materiaal, technische hulp en 
advies, informatie over (on)kruid, eetbaar groen. Dat is 
leuk! Maak het zo makkelijk mogelijk om zonder contract 
iets te doen met groen in de openbare ruimte. Doe mee 
met de zwerfvuilestafette. 

Zwerfvuilestafette

De estafette wordt sinds oktober 2014 1 keer per 
maand ergens in Zaanstad gelopen met een grote 
groep actieve inwoners. De estafettes worden 
ondersteund door de gemeente, die voor publici-
teit, materiaal en catering zorgt. Maar er zijn nog 
genoeg blinde vlekken in Zaanstad. ‘Het ‘stokje’ 
van de zwerfvuilestafette heet de ‘Gouden 
Grijper’. Op de Facebook-pagina Zaanse Zwerfvuil 
Estafette kan men de laatste ontwikkelingen 
volgen.
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Cultuurvrijwilliger
Perfect voor korte verbanden, snelle actie.

Politie- en brandweervrijwilliger

Wederdienstverlener
De samenwerking met het UWV, Werk en Inkomen en de 
sociale wijkteams over de inzet van uitkeringsgerechtigden 
voor vrijwilligerswerk is belangrijk. Zie die inzet als 
leertraject voor sociale vaardigheden. Ga uit van ‘eigen 
kracht’ en niet van een externe behoefte. Dat geldt in het 
bijzonder voor jongeren, vanuit een tijdelijke insteek.
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Mantelzorger = 8 collega’s
Als mantelzorger ben je géén vrijwilliger. Het is psychisch 
vermoeiend. Je moet om leren gaan met verlies bij ziekte of 
handicap. Zicht blijven houden op de identiteit. Je moet als 
mantelzorger ruimte/tijd maken voor je eigen dingen.  
De omschrijving “het is zwaar, maar ik doe het met liefde” 
is misschien politiek correct, maar ik voel me verplicht.  
Als enig kind heb ik een maatje nodig. Aandachtspunten:
 · waardering
 · let op jonge mantelzorgers
 · uitwisseling met andere mantelzorgers
 · ondersteuning: gesprek/uitwisseling, opvang, 

instructies
 · ruimte krijgen via de eigen werkgever voor mantelzorg. 

Betrek het bedrijfsleven! Wat doen bedrijven voor hun 
personeel?

 · stand-in voor als een mantelzorger weg wil
 · mogelijkheden van respijtzorg / een back up
 · koppel de scholing voor mantelzorgvrijwilligers aan 

mantelzorgcursussen
 · ontlast mantelzorgers met weinig papierwerk of 

makkelijke regels over zorg
 · administratie, procedures mbt thuiszorg regelen
 · afstand tussen hulpvrager en mantelzorger 
 · parkeerkaart voor mantelzorger voor als hij/zij naar het 

ziekenhuis moet

Stichting MOE 

Micky Biddlecombe werkt met andere vrijwilligers 
aan de oprichting van Stichting MOE (Mantel-
zorgers Onder Elkaar) Zaanstad. De reden daarvan 
is een tekort aan ondersteuning voor mantel-
zorgers. In Zaanstad gaat het om een groep van 
7.000 zwaar- tot overbelaste mantelzorgers, die 
naasten verzorgen. Stichting MOE is aangesloten 
bij de 11 Sociale Wijkteams in Zaanstad. En 
betrokken bij het opzetten van ont-MOE-tingen  
in de wijk en het inventariseren van de individuele 
behoeften bij mantelzorgers. 
www.facebook.com/MOEZaanstad



21

Vrijwilliger … = 3 collega’s

 · voor milieu en dieren: stichting zwerfkatten, 
kinderboerderij De Dierenhoeve Noordwijkerhout 
(geestelijk gehandicapten komen in contact met dieren)

 · bij de voedselbank
 · in en om school: ouderraad, computerles kleuters. 

Aandachtspunt: betere organisatie vanuit scholen
 · voor jongeren als Social Broker

Social Brokers

Jongeren stappen niet snel naar de professionele 
hulpverlening. Soms weten ze de weg niet, maar 
vaak vinden ze het gewoon niet “cool”. Ze praten 
liever met een vertrouwd persoon (vriend, familie, 
docent, sportcoach) in hun omgeving oftewel een 
zogenaamde Social Broker. Als Social Broker doe 
je wat je altijd al gedaan hebt, namelijk gewoon 
de jeugd helpen die jij al kent, maar nú met de 
ondersteuning van andere brokers en professio-
nals via internet! Opleiding of ervaring is niet 
vereist. Hoe meer mensen hoe sterker het net-
werk! www.socialbrokerszaanstreek.nl
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De taal sluit niet aan op de beleving. Veel mensen willen 
niet bestempeld worden als vrijwilliger of mantelzorgers. 
“Ik was plotseling een mantelzorger, gatverdamme;  
ik schrok me het lazerus.” De beleidstaal problematiseert 
en schrikt daardoor af, roept aversie op. 

We hebben vrijwilligers niet in beeld. We weten nog te 
weinig wat vrijwilligers doen en waar zij tegenaan lopen. 
Wat zijn voor hun de beren op de weg om zich actief en 
vrijwillig in te zetten? Wat zijn bijvoorbeeld de vragen en 
behoeften van verenigingsvrijwilligers? Waar kunnen we 
hen als gemeente mee dienen?

Regels en kaders knellen. Regelgeving staat vrijwilligers-
werk in de weg. Bijvoorbeeld wetgeving asielzoekers en 
wetgeving binnen de ruimtelijke ordening. We regelen té 
veel als gemeente binnen vastgestelde kaders, terwijl we 
maatwerk moeten leveren. We sluiten bijvoorbeeld 
onvoldoende aan bij mensen die uit een situatie komen van 
een uitkering of ziekte. Voor hen geldt dat vrijwilligerswerk 
langzaam opgebouwd moet worden in plaats van hen 
meteen te belasten. We zijn niet flexibel. Ruimtelijk beheer 

is een goed voorbeeld. We laten weinig ruimte aan 
bewoners om mede-eigenaar te zijn van de openbare 
ruimte. Formalisme in de dienstverlening en ondersteuning 
schept afstand. We creëren hiermee zelf onze beren op de 
weg. Matching vraagt zorgvuldigheid en is tijdrovend: 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), gesprekken, 
kennismaken. We bemoeien ons te veel met vrijwilligers-
werk. Maken we de boel niet kapot met regulering en 
categorisering? Moeten we wel beleid maken? Laat het 
initiatief aan (zorg)partners. Realiseer je dat vrijwilligers-
werk er is ondanks de gemeente. Kijk wat er al is!
Mantelzorger ben je uit zorg of liefde voor familie of 
partner, en niet omdat de overheid je oproept dat te zijn. 
Als beleidsmakers moeten we ‘er met ons vingers van af 
blijven’, en vooral een faciliterende rol innemen. 

We werpen drempels op. Er is een oerwoud aan 
subsidieregelingen waar mensen nauwelijks doorheen 
komen. Bewoners weten niet hoe het werkt en wat er 
mogelijk is. Een voorbeeld is de aansprakelijkheids- 
verzekering voor vrijwilligers. Het is veelzeggend dat we  
als gemeente geld overhouden! 

8 Beren- en kansenhoek

Opdracht: Hoe kijk jij aan tegen een nieuwe visie op vrijwillige inzet?  
Vertel in deze hoek over de kansen die je ziet en de beren op de weg.

Beren op de weg
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Uitkeringsgerechtigden blijven ‘hangen’ in vrijwilligers-
werk. Inwoners met een uitkering die gematched worden 
aan een vrijwilligersplek blijven daar soms in hangen.  
Het is er veilig, zij doen vrijwilligerswerk dat past, de 
sociale contacten zijn fijn. De bedoeling is dat een aantal 
van hen doorstroomt naar betaald werk, maar dat is niet 
makkelijk. Er is weinig doorstroom. Hoe krijg je mensen 
verder?

We vragen het onmogelijke. De maatschappij vraagt veel. 
Er wordt druk uitgeoefend om jezelf te scholen en te 
vernieuwen. Flexibele contracten dwingen je daartoe.  
Je hebt geen minuut de tijd voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is niet meer alleen vrijwillig.  
De participatiewet verplicht mensen om vrijwilligerswerk 
te doen. Het is diffuus wat dat precies betekent. In termen 
van het type werk, de matching, het tijdbeslag, de 
financiering. 

Vrijwilligerswerk verdringt banen. In een tijd waarin 
verzorgenden, huishoudelijke hulpen en sociaal werkers 
worden ontslagen omdat organisaties daartoe gedwongen 
worden door bezuinigingen, roept het appèl op meer 
vrijwillige inzet voor familie en buren scepsis op.  
De vakbonden zitten er bovenop.

Enorm vrijwilligerspotentieel. We redeneren als overheid 
te veel vanuit verplichting en een plicht tot wederkerig-
heid. We moeten er op vertrouwen dat inwoners een 
intrinsieke motivatie hebben en oog hebben voor wat 
inwoners ‘triggert’ tot vrijwillige inzet: een plek om 
podiumangst te overwinnen, bestuurlijke ervaring op doen, 
het netwerk te verbreden; er is altijd sprake van win win. 
De win/win-verhalen van vrijwilligers over hun intrinsieke 
motivatie, planten weer zaadjes bij anderen. 

Beleid in gewone taal schrijven.

Samenwerking bevorderen. Tussen wijkteams en de 
afdeling Werk & Inkomen, zodat inwoners met een 
uitkering een vrijwilligersplek in de buurt kunnen vinden. 
Netwerken bouwen, waardoor mensen het gevoel hebben 
dat ze erbij horen. Platform creëren met bewoners, 
wijkmanagers.

Stimulans bieden. Vrijwilligers moet je vragen; mensen die 
expliciet gevraagd worden, zeggen ‘ja’, omdat ze het fijn 
vinden aangesproken te worden op iets waar ze goed in 
zijn. Het helpt verlegenheid te overwinnen. Stimuleer in de 
vorm van euro’s en bonussen. Zet budgetten flexibeler in. 
Ga matchen op talenten en interesses. Vraag naar wat 
mensen willen. Accepteer dat er een grijs gebied is tussen 
vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk. Inwoners met een 
uitkering kunnen zich bij aanvang gedwongen voelen tot 
vrijwillige inzet en al snel de omslag maken naar 
enthousiasme en persoonlijke groei. De verplichting  
– wederkerigheid – is ook een kans voor mensen om mee 
te doen. 

Faciliteren. We moeten de dingen om mensen heen 
regelen, hen helpen om zaken mogelijk te maken. Niet in 
de weg lopen; slechts globale kaders geven. Regelgeving 
zoveel mogelijk afschaffen. In ieder geval vrije regelruimte 
creëren. Eerst op een rij zetten aan welke wettelijke regels 
de gemeente gebonden is. Vervolgens de rek zoeken in de 
regels met behulp van concrete casuïstiek.

Kans op mooi weer
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Zaanpeiling 2014

2014 zeker bereid  2013 2012

actief als vrijwilliger 36% 9% 32% 31%

actief als mantelzorger 17% 15% 14% 14%

voelt zich verantwoordelijk voor de buurt 80%  76% 75%

is actief geweest om buurt te verbeteren 23%  21% 22%

Het percentage stijgt de laatste jaren, met name in het 
afgelopen jaar. Bijna 10% zegt het wel te willen zijn.  
55% van de respondenten is niet als vrijwilliger actief.  
    
Onderscheiden naar wijk valt er een paar dingen op: in de 
wijken Oud Zaandijk, Krommenie West en Assendelft Zuid 
is een relatief groot aantal actieve vrijwilligers, in Pelders-/
Hoornseveld, Kogerveld en Nieuw West is het aandeel juist 
laag. Opvallend is dat in Poelenburg een relatief hoog 
percentage wel actief zou willen zijn.

9 Tellen en vertellen

In de Zaanpeiling 2014 is gevraagd of men actief is als vrijwilliger, als mantel-
zorger, of men zich (mede)verantwoordelijk voelt voor de buurt en of men 
actief is geweest om de buurt te verbeteren. Daaruit blijkt dat het percentage 
‘actieve’ burgers is toegenomen. 
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Terreinen waarop men actief is als vrijwilliger
In hoofdlijnen blijkt dat men het meest actief is bij de 
sportvereniging en school of kinderopvang. Dit was in 2013 
(en overigens ook in eerdere jaren) het geval. Actief voor  
de buurt, bijv. bij BUUV, lijkt door de jaren redelijk constant 
te zijn. 
 
 

Waarom Zaankanters zich niet (meer) inzetten,  
of alleen onder bepaalde voorwaarden
In eerder (Zaanpanel)onderzoek naar Burgerkracht (zomer 
2014)) is hier op doorgevraagd. Dat levert een top tien op 
aan motieven. 
1. Geen tijd over: “Als mijn leven meer gesettled is, dan 

misschien wel. Nu draait het om werk en gezin.” “Ook 
vrijwilligerswerk vraagt om commitment, dat kan ik nu 
niet bieden. Zoals laatst al in de krant stond: het 
moderne gezin is overdag gesloten en in het weekend 
bezig met het gezin.” 

2. Te belastend: “Als je je vrijwillig ergens aanmeldt, dan 
moet je meestal meer doen dan je afgesproken hebt.” 
“Ik ben nu bijna 56 en werk nog steeds naast mijn gezin 
en ben alleenstaande; ik ben doodop.”

3. Geen vaste verplichtingen: “Ik wil mij, nu ik met 
pensioen ben, niet binden aan vaste verplichtingen.” 
“Vrijwilligerswerk bestaat niet. Je bent meestal tot van 
alles verplicht. En dan vervalt de vrijwilligheid al snel.”

4. Beperkt in mogelijkheden: “Ik heb altijd veel gedaan en 
ben nu te oud.” “We hebben genoeg energie nodig om 
ons leven fatsoenlijk op de rails te houden.”

5. Vrijwilligerswerk verdringt banen: “Het kan niet zo zijn 
dat je geen betaalde baan kan krijgen bij een 
organisatie, maar wel als vrijwilliger de werkzaamhe-
den gratis mag uitvoeren.” “In verzorgingsinstellingen 
zie je al dat alle ‘humane’ taken worden overgenomen 
door vrijwilligers en de verzorgenden mogen met een 
stopwatch van tillift naar tillift. SCHANDALIGE 
ONTWIKKELING!!”

6. Vrijwilligerswerk is een verkapte bezuiniging: “Het is 
goed dat burgers betrokken worden bij zaken die 
spelen in de wijk, maar het mag geen verkapte 
bezuiniging worden waarbij de gemeente haar 
verantwoordelijkheid afwentelt op burgers.”

7. Mensen met een uitkering zijn aan zet: “Met een 
40-urige baan en zorg om gezin en hulpbehoevende 
schoonmoeder zou ik niet weten waar ik tijd moet 
halen. Zet werklozen in voor deze taken.”

8. Jongeren zijn aan zet: “Ik heb het veel gedaan. Nu is het 
genoeg, de jongeren zijn aan de beurt.” “Ik vind dat 
jongere mensen meer betrokken moeten worden bij 
vrijwilligerswerk.”

9. We betalen belasting, de gemeente/overheid is aan zet: 
“Ik heb een drukke baan en eerlijk gezegd zie ik de 
belasting die ik afdraag als een soort vrijwilligerswerk.” 
“Als burger heb je geen of nauwelijks inspraak op wat 
de gemeente in jouw buurt doet. Ik voel er dus weinig 
voor om mij in te zetten.” “ Zorg hoort bij de overheid.”

10. We zijn allemaal aan zet, onder eigen condities: “Ik doe 
veel voor de gemeenschap, niet georganiseerd, maar 
daar waar ik het nodig vind.” “Je kunt ook veel voor de 
buurt doen zonder dat je daarvoor vrijwilliger bent.”

De rapportage van de Zaanpeiling 2014 verschijnt voor de 
zomer van 2015. 

Terreinen waarop men als vrijwilliger actief is (van het totaal aantal vrijwilligers)

2014 in % 2013 in%

Sportvereniging 33% 29%

School, kinderopvang 19% 25%

Buurtinitiatief, BUUV (burenhulp), buurtvereniging 15% 15%

Organisatie maatschappelijke activiteiten (politiek, belangenorganisatie, etc.) 14% 7%

Culturele vereniging 14% 11%

Wijk- of buurtcentrum 11% 7%

Groenadoptie / onderhoud 9%

Anders 37%
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gemeente Zaanstad
 
 


