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“Als morgen de vrijwilligers ermee 
 ophouden, dan gaat de stad op slot.”
 —  

 Rita Visscher, wethouder

(grote foto) Mandy en Sarah van Zaanse Verhalen zetten sinds oktober 2015 Zaankanters  
met hun maatschappelijke initiatieven en vrijwilligerswerk in de schijnwerpers. 

(kleine foto’s) Buurtbewoners uit de Russische Buurt maken er op Burendag met elkaar  
een gezellige dag van.
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Zo staat het in het coalitieakkoord 2014-2018.  
Het college van burgemeester en wethouders  
van Zaanstad ziet de onschatbare waarde  
van Zaankanters die zich vrijwillig inzetten;  
ze zijn onmisbaar. 

Waarom een nieuwe visie
Vrijwilligerswerk in Zaanstad is veelkleuriger 
geworden en belangrijker dan ooit. We motiveren 
bewoners om maatschappelijk te participeren. 
Om zelf actief te zijn, ieder op zijn, of haar eigen 
manier. Waarbij we meteen opmerken dat heel 
veel Zaankanters zich al inzetten voor de samen- 
leving. Toch verandert er veel. Dat heeft niet 
alleen met bezuinigingen te maken en een 
veranderende rol van de overheid. Het heeft ook 
te maken met een nieuwe dynamiek in de stad. 
Mensen hebben behoefte aan ruimte voor een 
eigen invulling, aan nieuwe vormen van onder- 
steuning en meer onderlinge verbinding. Dat 
weten we, want dat hebben we aan hen gevraagd.

Met de stad, door de stad…
Deze visie bouwt voort op wat we al weten over 
vrijwillige inzet, met name in Zaanstad. Uit de 
Zaanpeiling 2014 blijkt dat het percentage 
‘actieve’ burgers is toegenomen. Relevante kennis 
en ervaringsgegevens zijn in kaart gebracht en 
besproken binnen de gemeente om daarna 
doelgericht in gesprek te gaan met en in de stad. 
Deze gesprekken concentreerden zich in de  
Week van de Vrijwillige Inzet, van 31 augustus  
tot 5 september 2015. 

25 reporters vanuit de gemeente, sociale wijk- 
teams en ZaankantersVoorElkaar spraken met 
circa 200 Zaankanters: verenigingsvrijwilligers, 
buurtvrijwilligers, BUUV’en, zorgvrijwilligers, 
bestuurders, sociaal ondernemers, mentoren, 
maatjes, buurthuisbestuurders. Ook met 
vrijwilligersorganisaties werd gesproken.  
Het proces werd mede vorm gegeven door 
ervaringsdeskundigen en professionals van buiten 
de gemeente. De opzet was een combinatie van 
gesprekken op afspraak en inloopmomenten  
om iedereen de kans te geven zich uit te spreken 
over vrijwillige inzet. 

En verder 
Met de opbrengst van deze gesprekken zijn we 
aan de slag gegaan en daarvan is wat u hier leest 
het resultaat. Het is in een visie gegoten die 
richting geeft aan nieuw beleid voor vrijwillige 
inzet. Dit beleid krijgt vorm in een uitwerkings-
plan. Daarin staat heel concreet welke acties er 
nodig zijn om waar te maken wat we in de visie 
beloven. 

 

 
Vrijwillig

Inleiding

“ Deze coalitie gelooft in de kracht van de Zaankanters en in wat Zaanstad voor hen te bieden heeft. 
(…) Daar hoort ook bij dat bewoners die zich vrijwillig en met een positieve insteek inzetten voor  
de vitaliteit van de stad waar mogelijk worden gesteund. (…) Juist in deze tijd, waarin een groter 
beroep wordt gedaan op wat bewoners zelf en met elkaar kunnen en willen, is het belangrijk om  
als gemeente dichtbij en aanspreekbaar te zijn. De gemeente neemt de rol van de betrokken partner 
die luistert naar wat er leeft en speelt. (…) Voor goede initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van 
leven gaat de rode loper uit.”
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Het was dat klusje niet, 
al werd het een mooi straatje. 
Het was het praatje. 

Het was die boodschap niet, 
het gezeul ten spijt. 
Het was de tijd. 

Het was dat briefje niet, 
hoewel het je die baan bracht. 
Het was de aandacht. 

’t Zijn al die dingen niet, 
die dingen zijn de start. 
Het is het hart.
— 

Hans Kuyper, 2007
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Zoveel Zaankanters, zoveel vrijwilligers met ieder 
hun eigen motivatie om zich vrijwillig in te zetten. 
Voor elkaar, de wereld, hun buurt, de stad. 
Het gedicht van Hans Kuyper illustreert de 
persoonlijke waarde die mensen toekennen aan 
vrijwilligerswerk. Sommigen struikelen over 
het woord. Wat zij doen voor de ander en voor 
hun omgeving vinden zij vanzelfsprekend; 
het is ingebakken in hun dagelijks leven. 

Vrijwillige inzet is veelkleuriger geworden
Het gedicht ‘Vrijwillig’ dateert uit 2007 en is nog 
steeds actueel. Met dat verschil dat vrijwilligers-
werk veelkleuriger is geworden. Daarom is een 
nieuwe visie van belang. 
Naast georganiseerd vrijwilligerswerk zijn er ook 
steeds meer spontane initiatieven. Zaanstad 
heeft meer bewoners- en buurtinitiatieven dan 
ooit. Soms zijn Zaankanters in groepsverband 
bezig, soms individueel. Sommigen op vaste basis, 
voor langere tijd, anderen zo nu en dan of 
eenmalig. Op eigen kracht, of met steun en 
faciliteiten van professionals, zoals een training, 
materiaal of een plek. 

Meer dan één type
Achter het woord ‘vrijwilliger’ gaan doeners  
schuil die de handen uit de mouwen steken, 
regelaars die zorgen dat de boel voor elkaar  
komt, bedenkers van iets nieuws, verbinders  
die mensen en organisaties bij elkaar brengen, 
trekkers die een idee verder brengen en aanhakers 
die meedoen met initiatieven van een ander. 
Ze worden betiteld als BUUV’en, maatschappelijk 

initiatiefnemers, sociaal ondernemers, buurt- 
burgemeesters, mentoren, maatjes en buddies.  
Ze zijn actief op het gebied van wonen, zorg, 
welzijn en vrije tijd tot opvoeding en scholing, 
werk en inkomen, mobiliteit, veiligheid en 
duurzaamheid. De veelkleurigheid van vrijwilligers 
uit zich ook in het brede scala aan vrijwilligers-
organisaties dat actief is in Zaanstad. Duidelijk  
is dat in Zaanstad anno 2015 héél veel inwoners 
en organisaties dingen voor anderen doen en  
voor de Zaanse samenleving. Omdat ze het 
vanzelfsprekend, leuk en belangrijk vinden. 
Ze doen het vanuit het hart, vaak zonder of tegen 
een kleine onkostenvergoeding. Hun inzet is van 
grote betekenis voor Zaanstad. 

Een nieuwe visie

“ Je bent onderdeel van de maatschappij”, “Naastenliefde is geen vrijwilligerswerk”,
“ Ik ben mijzelf tussen de mensen”, “Je bent eigenlijk automatisch vrijwilliger”, 
“ Je doet het met elkaar voor elkaar”, “Achter geraniums word je niet blij”, 
“ Het is er met de paplepel ingegoten”, “Vrijwilligerswerk is verweven met mijn zijn.”



6

Zaankanters hebben verschillende motieven om zich vrijwillig in te zetten:
“ Om kennis en ervaring te delen”, “Omdat het onderwerp, de club hun aan het hart gaat,  

ze zich erbij betrokken voelen”, “Om werkervaring op te doen of zich verder te ontwikkelen”, 
“Omdat het leuk is!” “Omdat niemand anders het nog doet, er te veel is wegbezuinigd”, 
“Om iets te doen te hebben, structuur in hun leven te brengen, zich nuttig te voelen”, 
“Om iets terug te doen voor de samenleving, een bijdrage te leveren”, “Om sociale contacten  

te hebben”, “Om anderen te helpen of een plezier te doen.”

Tijdens de Week van de Vrijwillige Inzet van 31 augustus tot 5 september 2015 voerden reporters  
op verschillende locaties gesprekken met zo’n 200 Zaankanters. 
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Dit verstaan we onder vrijwillige inzet
Vrijwillige inzet is de bijdrage die mensen 
onverplicht en onbetaald aan de samenleving 
leveren in georganiseerd en ongeorganiseerd 
verband. Dat wil zeggen vanuit een vereniging, 
stichting, instelling, of op eigen initiatief. Ook 
bewoners- en maatschappelijke initiatieven horen 
hierbij, zoals het samen opruimen van zwerfafval, 
het opzetten van een moestuin, of het beheren 
van een speeltuin of buurthuis. Net als de kennis 
en netwerken die professionals inzetten, vaak 
ZZP’ers en de diensten die bedrijven kosteloos 
aanbieden. Al deze mensen zijn van binnenuit 
gemotiveerd om zich vrijwillig in te zetten.  
Ze zijn er niet toe verplicht. 
Vrijwillige inzet is een vorm van maatschappelijke 
participatie. Vanuit de participatiewet zet 
Zaanstad in op sociale activering van inwoners 
met een bijstandsuitkering. In dit kader is een 
aantal sociale wijkteams gestart met pilots 
participatie. Een groot deel van de deelnemers 
hieraan blijkt al vrijwilligerswerk te doen.

Mantelzorg blijft in deze visie buiten beschouwing. 
Mantelzorg  overkomt je en is niet vrijwillig.
Ook de wettelijke tegenprestatie als sluitstuk  
van de Participatiewet valt buiten deze visie.

Vrijwilligers in Zaanstad 
Iedere vrijwilliger is uniek. Met dat in het 
achterhoofd, onderscheiden we grofweg drie 
types, met ieder gelijke én specifieke behoeftes 
 · de groep ‘traditionele vrijwilligers’.  

Zij doen vrijwilligerswerk in georganiseerd 
verband, bij professionele óf vrijwilligers-
organisaties. Bijvoorbeeld bij een zorg-
instelling, een sportclub, een muziek-
vereniging, een buurthuis. Het bestuur van  
de vrijwilligersorganisatie valt hier niet onder.

 · de groep ‘initiatiefnemers’ voor buurt/wijk/
stad en/of bepaalde groepen inwoners.  
Zij organiseren bijvoorbeeld evenementen  
voor de buurt, richten zelf een stichting op 
voor een maatschappelijk doel, zetten een 
stadsmoestuin op, of starten een buurthuis. 
Sommigen zetten zich in als privé-persoon, 
anderen koppelen een rechtsvorm aan hun 
activiteiten (stichting, of vereniging). 

 · de groep ‘invliegers’.  
Zij zetten zich alleen of in wisselende 
samenwerkingsverbanden in voor hun buurt  
of buurtgenoten. Bijvoorbeeld via BUUV.  
Ze ruimen bijvoorbeeld zwerfafval op,  
of rijden een buurvrouw naar het ziekenhuis. 

Naast de individuele vrijwilliger zijn er lokale, 
regionale en landelijke  vrijwilligersorganisaties 
actief, waar deze visie ook over gaat.
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‘Een stad waar je je op je eigen manier  
vrijwillig inzet, hiervoor de ruimte hebt en je  
je gewaardeerd voelt. Waar je naar behoefte 
inspiratie, kennis en ervaringen met je ‘collega’s’ 
in de stad deelt, waar je ondersteuning op maat 
krijgt en waarbij niets je tegenhoudt om te doen 
wat nodig is.’ 

Dát is onze stip op de horizon. Een ambitie die 
aansluit bij een sociale stad met een heldere kijk 
op actief burgerschap: iets doen voor elkaar en de 
omgeving. En om deze ambitie te verwezenlijken 
moeten wij als gemeente ruimte laten en soms 
bieden voor vrijwillige inzet, de diversiteit van 
vrijwillige inzet omarmen en naar behoefte 
faciliteren en waarderen. Op maat. Daarvoor 
moeten wij als gemeente flexibel genoeg zijn  
om aanvullend te zijn in plaats van sturend en 
beperkend. En verwachten wij die flexibiliteit  
ook van samenwerkingspartners. 

In de praktijk hebben veel vrijwilligers last van 
hindernissen, niet in de laatste plaats opgeworpen 
door regelgeving, procedures en houding van de 
gemeente. Er is behoefte aan meer informatie, 
aan scholing en training, aan materialen en 
middelen om dingen te realiseren en aan goede 
afstemming over wat je van elkaar mag ver- 
wachten. Ook zijn er allerlei regels en procedures 
waarin vrijwilligers de weg kwijt en/of bekneld 
raken. Ook zijn er beren op de weg: vrijwillige 
inzet mag geen verplichtend karakter krijgen. 
Voorkomen moet worden dat vrijwilligers hun 
inzet als te belastend ervaren. 

Stip aan de horizon

Zaankanters en organisaties die zich vrijwillig inzetten, ervaren nu de nodige obstakels:
“ De gemeente zou iets dichterbij de maatschappij moeten staan en daarop aansluiten, in plaats dat 

wij als vrijwilligers ons in het systeem van de overheid moeten wurmen als we iets voor elkaar willen 
krijgen”, “Regelgeving vanuit de gemeente is soms onzinnig. Dat moet echt eenvoudiger!”,

“ Ingewikkelde subsidieregelingen, dat zijn wurgers”, “De roep om meer ‘Jip en Janneke’ taal is 
duidelijk”, “Minder regels, meer meldingsplicht dan toestemmingsplicht”, “Ik zou de gemeente graag 
als partner willen zien om samen de toekomst in te gaan als sociaal ondernemer”, “Scholing en 
training, je moet wel op de hoogte blijven”, “Het mag niet zo zijn dat betaald werk vervangen wordt 
door vrijwilligers!”, “Onze organisatie is voor de hele stad. Het is dan moeilijk om met een sociaal 
wijkteam, op wijkniveau dus, samen te werken.”

 
Aandachtspunt is een te grote belasting die sommige vrijwilligers ervaren, die actief  
zijn binnen professionele organisaties of vrijwilligersorganisaties, zoals buurthuizen:
“ De verantwoording – denk aan financiën en de zorg voor het geld – kan heel zwaar zijn”, “Alles wordt 

op vrijwilligers geschoven“, “Er is een grijs gebied tussen betaald werk en vrijwilligerswerk!’’, “Ik voel 
me ook best vaak misbruikt omdat er met name in de zorg betaalde krachten worden weggehaald”,

“Soms staan vrijwilligers alleen terwijl ze dat niet leuk vinden en niet hadden verwacht.”
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Interne afstemming

Bij bepaalde groepen vrijwilligers spelen 
specifieke kwesties waar verschillende afdelingen 
binnen de gemeente bemoeienis mee hebben. 
Dat geldt ook voor voorzieningen binnen en 
buiten de gemeente. Vrijwilligers mogen geen 
hinder ondervinden van de manier waarop de 
gemeente bepaalde zaken organiseert. Om die 
reden zijn bij het vormen van deze visie niet  
alleen de doelgroepen betrokken, maar ook  
de gemeentelijke onderdelen die zich bezig-
houden met voorzieningen voor vrijwilligers  
en vrijwilligersbeleid. Interne afstemming zal 
steeds plaatsvinden bij de verdere uitwerking  
van de visie.

Jonge initiatiefnemers
Jongeren die iets willen organiseren of opzetten 
voor jongeren doen dat omdat ze wat ‘missen’ en 
uit idealisme. Zij lopen tegen regels en procedures 
aan: die zijn ingewikkeld en soms ook beperkend 
in verband met hun leeftijd. Voor bepaalde zaken 
is een rechtspersoon nodig (verzekeringen, 
fondsenwerving). 
Ook het vinden van een plek blijkt vaak extra 
ingewikkeld. In bestaande accommodaties voelen 
jongeren zich niet altijd welkom. Bij de zoektocht 
naar andere plekken, lopen de gesprekken met 
gemeente en woningcorporaties stroef. Raaz is 
voor hen een belangrijke partij om de drempels 
over te komen.

“ Jongeren zijn onze toekomstige vrijwilligers”,
“ Stimuleer het verjongen”, “We vergeten de 

jonge groep 18+ al snel. Zij komen met een 
motivatie dat het goed op het CV staat.”

(Verzelfstandigde) buurthuizen
In 2014 is na het faillissement van Welsaen de 
verzelfstandiging van Zaanse buurthuizen in een 
stroomversnelling geraakt. Inmiddels zijn er in 
Zaanstad 20 zelfstandige buurthuizen; sommige 
zijn net begonnen, andere draaien al jaren 
zelfstandig. Vanuit de gemeente is er intensieve 
begeleiding geweest voor de net verzelfstandigde 
buurthuizen, onder andere door de wijkmanagers. 
Bovendien is er in 2014 een ondersteunings-
regeling opgezet, die in 2015 na evaluatie met de 
buurthuizen is aangepast. Er blijft aandacht voor 
deze buurthuisvrijwilligers, want overbelasting 
ligt op de loer.

Vrijwilligers bij sportverenigingen
Het rijke Zaanse sportverenigingsleven drijft  
van oudsher op vrijwilligers. Het Sportbedrijf 
(voorheen Sportservice) biedt verenigingen 
ondersteuning, bijvoorbeeld bij bestuurlijke en 
organisatorische problemen. In 2016 wordt de 
inhoud van hun opdracht door de relatiemanager 
Sport in samenspraak met het Sportbedrijf tegen 
het licht gehouden. Daarbij worden de lijntjes  
met ZaankantersVoorElkaar in de gaten 
gehouden.

Vrijwilligers in (pilots) Participatie
Vanuit de uitvoering van de Participatiewet  
lopen pilots Participatie via sociale wijkteams. 
Vrijwilligerswerk kan een manier zijn voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt om zich te 
ontwikkelen, een netwerk op te bouwen en onder 
de mensen te zijn. En het kan een stap zijn op  
het pad naar een betaalde baan. Een dergelijke 
vrijwilliger mag echter nooit een gratis 
arbeidskracht zijn voor een werkgever in 
bijvoorbeeld de zorg- of welzijnssector. 
En dus niet de plaats innemen van een reguliere 
werknemer. Dit vraagt om voortdurende 
aandacht van de gemeente.

t verstaan we o



10

7 Uitgangspunten

De vele gesprekken tijdens de 
Week van de Vrijwillige Inzet 
hebben duidelijke aanwijzingen 
opgeleverd voor deze nieuwe 
visie. Ze zijn vervat in  
7 uitgangspunten waarmee 
Zaanstad koers zet naar de  
stip aan de horizon. Onder  
het motto: Vrijwilligers maken 
Zaanstad  samen. Als rode 
draad door de 7 uitgangs-
punten heen, loopt de notie 
dat de grootste en urgentste 
opgave bij de gemeente intern 
ligt: weg van een sturende en 
beperkende houding en bij-
behorend gedrag. Het succes 
van dit beleid valt of staat  
met de wijze waarop we als 
organisatie in staat zijn deze 
veranderopgave vorm te geven.  
Hiertoe ondernemen we 
diverse acties, zoals in het 
uitwerkingsplan benoemd.

EIGENHEID 

Vrijwilligers vinden hun eigen weg

“ De vrijwilliger anno nu is niet op zijn mondje 
gevallen en weet zich meestal wel te redden.  
En juist dat moet beloond worden”, “Je moet 
wel een dikke huid hebben.”

Zaankanters zetten zich vrijwillig in op hun eigen, 
persoonlijke manier. ‘Zaankanters organiseren het 
zelf wel’ en hebben zelf de touwtjes in handen.  
Zij hebben ruimte nodig om te kunnen handelen. 
Dat betekent dat gemeente en maatschappelijke 
partners vrijwilligers niet in de weg moeten 
lopen. Tegelijkertijd moet de gemeente er zijn als 
dat nodig is en hebben andere vrijwilligers juist 
wel behoefte aan ondersteuning. Vrijwilligers 
hebben behoefte aan een centrale plek of 
persoon waar informatie samenkomt. Zij wensen 
een integrale blik van de gemeente en ‘mogelijk- 
makers’ die meedenken en een initiatief verder 
kunnen helpen.

De richting die de gemeente inslaat is: creativiteit 
omarmen, meedenken, geen blauwdrukken 
opleggen. De houding is er een van ‘ja, en’,  
een gastvrije, nieuwsgierige opstelling als 
Zaankanters aangeven dat ze iets ‘willen’ met en 
voor de samenleving. Regels zijn soms nodig, 
maar de kunst is om op zoek te gaan naar de rek 
in de regels, zodat deze bemoedigen in plaats van 
ontmoedigen. 

1—
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2— 3—
VERBINDING 

Vrijwilligers(organisaties) voelen  
zich betrokken bij elkaar

“ Elkaar kunnen vinden werkt stimulerend”,
“Door de stadsexpedities zie ik veel meer 

mogelijkheden om samen te werken”, 
“Ik zie een rol voor de verhalenverteller die in 

Zaanstad wordt aangesteld”, “Netwerkdagen 
van vrijwilligers waar ook mensen van de 
gemeente rondlopen en waar men in een 
ongedwongen sfeer met elkaar kan praten  
zijn van onschatbare waarde.”

Zaankanters zetten zich vrijwillig in voor 
Zaankanters, voor hun buurt, de wereld, de stad. 
Zij vinden het belangrijk dat ze elkaar kunnen 
vinden om kennis en ervaring met elkaar te delen 
en slim samen te werken. Bijvoorbeeld door 
samen in te kopen. Vrijwilligers hebben de 
behoefte om onderdeel uit te kunnen maken van 
een netwerk van Zaankanters die zich net als zij 
vrijwillig inzetten. Dat geldt ook voor vrijwilligers-
organisaties. Daarbij helpt het om een vast 
aanspreekpunt te hebben (offline en online) waar 
zicht is op wat er al is, zodat initiatiefnemers met 
elkaar verbonden kunnen worden. 

De richting die de gemeente inslaat is: onderling 
contact faciliteren. Vrijwilligers(organisaties) 
hebben heldere ideeën over hoe dat zou kunnen: 
leren van elkaar zoals het kenniscafé van 
ZaankantersVoorElkaar, elkaar vinden via  
een ‘expertbank’, samen cursussen volgen, 
ontmoetingsplekken/dagen (offline en online), 
kennis en ervaring uitwisselen rond een thema  
of per wijk, of met vergelijkbare organisaties  
en sociale wijkteams. 
 

ONDERSTEUNING

Vrijwilligers(organisaties) worden  
gefaciliteerd met wat zij nodig hebben

“ Cursussen zijn ook een vorm van waardering”,
“Stimuleer vrijwilligersinitiatieven door spullen 

beschikbaar te stellen en om huidige initiatieven  
te kunnen behouden.”

De drie groepen vrijwilligers hebben in meer  
en mindere mate behoefte aan ondersteuning. 
Toegankelijke informatie staat bij iedereen 
bovenaan; het 6e uitgangspunt is hieraan gewijd. 
Veel vrijwilligers vinden scholing en training 
belangrijk, materialen, subsidies, Zaankanters-
VoorElkaar, locaties, één aanspreekpunt bij de 
gemeente en BUUV. Voor sommige vrijwilligers  
is een onkostenvergoeding van belang en het feit 
dat ze verzekerd zijn. Vrijwilligersorganisaties 
hebben ook met specifieke zaken te maken, zoals 
het vinden van bestuursleden en de samen-
werking/het onderaannemerschap met sociale 
wijkteams.

De richting die de gemeente inslaat is: aansluiten 
bij wat nodig is door op maat te ondersteunen.
De gemeente sluit aan bij wat vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties vragen en is daarmee 
volgend en niet leidend. Vrijwillige inzet is immers 
niet ‘van de gemeente’. Stimuleren mag natuurlijk 
wel! En ondersteunen waar nodig, gewenst en 
haalbaar, want de gemeente is niet de enige partij 
die in een ondersteuningsbehoefte kan voorzien. 
Ondersteuning ‘op maat’ is de leidende gedachte, 
die ook betrekking heeft op het niveau waarop 
vrijwilligers(organisaties) actief zijn: buurt, wijk, 
stad of daarboven.
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4—
WAARDERING

Vrijwilligers krijgen aandacht en worden 
benaderd als volwaardige gesprekspartners

“ Iedere vrijwilliger verdient het om in het 
zonnetje gezet te worden”, “Dat zijn de dingen 
waarvoor je het doet; kleine gebaren die veel 
impact hebben”, “Het gaat om de waardering  
en niet zo zeer om de (vrijwilligers)prijs”, 

“Een denktank van vrijwilligers en mensen van  
de gemeente op gelijkwaardige basis zou één 
van mijn aanbevelingen zijn.”

Vrijwilligers vinden het terecht belangrijk dat  
er aandacht en waardering is voor wat zij doen.  
Zij betekenen immers enorm veel voor Zaanstad. 
Voor veel mensen hoeft die waardering niet in de 
vorm van geld of middelen. Het gaat er vooral om 
dat mensen in het zonnetje gezet worden. En niet 
maar twee partijen op maar één moment, zoals 
met de huidige Vrijwilligersprijs. Daarom komt  
er een nieuwe opzet en nieuwe manieren voor 
waardering, waarbij ook samenwerking met 
andere organisaties wordt gezocht. Minstens  
zo belangrijk is een goede samenwerking tussen 
professionals en vrijwilligers, dat vrijwilligers 
gehoord en serieus genomen worden. Én dat er 
persoonlijke aandacht is vanuit de gemeente en 
het bestuur.   

De richting die de gemeente inslaat is: alle 
vrijwilligers op waarde schatten met hun  
inzet, ideeën, initiatieven. Kernwoorden bij  
dit uitgangspunt zijn: aandacht, vertrouwen  
en dialoog. Ze zijn ook van toepassing op 
vrijwilligersorganisaties. 

Vrijwilligersprijs  
in een nieuwe jas 

De huidige Vrijwilligersprijs bestaat uit twee 
geldprijzen die toegekend worden door een 
jury en uitgereikt worden op een feestelijke 
avond, waarbij alle genomineerden 
aanwezig zijn. Veel mensen vinden dat 
waardering (feestelijke avond, mensen in 
het zonnetje) los moet staan van een 
geldprijs. Bovendien vallen maar twee 
partijen in de prijzen. “Vrijwillige inzet laat 
zich niet belonen met geld of een prijs.”  
De feestelijke (netwerk)avond: ja!  
De geldprijs op deze avond: nee… 

Veel mensen voelen voor een andere opzet  
vanaf 2016: een jaarlijkse vrijwilligersdag, 
een uitje of een andere manier om 
vrijwilligers in de schijnwerpers te zetten,  
in samenwerking met bijvoorbeeld lokale 
bedrijven. Dan kunnen partijen elkaar 
ontmoeten, wat allemaal positieve 
bijeffecten kan hebben. Of een jaarlijkse 
medaille. “Iedereen is de beste!” Het is 
belangrijk om in elke wijk aandacht te 
besteden aan vrijwilligers en bewoners-
initiatieven, al is het maar ter inspiratie. 
Uitwerking volgt in samenspraak met 
vrijwilligers.

Wethouder Rita Visscher is ook BUUV’er en haalt  
een andere BUUV’er op voor een bijeenkomst. 
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6—5—
FINANCIËLE FLEXIBILITEIT

Iedere euro voor vrijwillige inzet  
wordt zorgvuldig besteed

“ We moeten kijken wat de uiteindelijke 
opbrengst is en in hoeverre mensen het zelf 
zouden kunnen regelen”, “Het gaat om de 
maatschappelijke waarde die wordt toe-
gevoegd!”, “Niet meer subsidie aan een 
organisatie, maar gericht voor een idee, 
activiteit.”

Als het gaat om geld hebben vrijwilligers een 
aantal wensen. Duidelijkheid is belangrijk over het 
geld dat er is met de voorwaarden die eraan vast- 
zitten. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij 
andere Zaanse organisaties en landelijke fondsen. 
Snelle, simpele procedures zijn gewenst, zonder 
te veel rompslomp en verschillen, meerdere keren 
per jaar, ook digitaal. Een flexibel budget wordt 
bepleit waarmee kleinere initiatieven van de 
grond kunnen komen. Geld zou toegekend 
moeten worden op grond van de beweging  
die een initiatief tot stand brengt, de maat-
schappelijke impact die wordt beoogd waar 
bepaalde groepen profijt van kunnen hebben. 
Zoals jongeren, eenzame mensen, vluchtelingen 
en mensen die in armoede leven. Tot slot moet 
transparant zijn waar het geld naartoe gaat en 
wat het effect daarvan is. Sommige vrijwilligers 
hechten waarde aan duurzame ondersteuning, 
niet slechts eenmalig.

De richting die de gemeente inslaat is: geld op 
maat en transparant inzetten, zodat een brede 
groep Zaankanters en Zaanstad er baat bij heeft. 
Ook financieel speelt de gemeente in op de 
veelkleurigheid van vrijwilligers en vrijwilligers-
organisaties. 

TOEGANKELIJKHEID 

Informatie en communicatie

“ De website van de gemeente is onduidelijk;  
meer icoontjes met name voor ouderen”, 

“Meer promoten van vrijwilligerswerk via 
bijvoorbeeld buurthuizen”, “Vrijwilligers krijg  
je door contacten, niet door advertenties te 
zetten”, “Goede informatie-voorziening m.b.t. 
vrijwilligersinitiatieven”, “Meer uitleg geven  
over de definitie van vrijwilligerswerk (het  
grote grijze gebied).”

Vrijwilligers(organisaties) lopen tegen allerlei 
zaken aan rond vrijwillige inzet. Van het vinden 
van het vrijwilligerswerk dat bij hen past en van 
de juiste vrijwilliger voor hun club tot juridische 
kwesties en het rondkrijgen van financiële zaken. 
Er gaat onnodig veel tijd zitten in het uitzoeken 
waar je voor wat terecht kunt. ‘Alles is er in 
Zaanstad’ constateren veel vrijwilligers, maar  
de informatie en communicatie kan echt beter. 
Duidelijker en minder versnipperd. 

De richting die de gemeente inslaat is: 
toegankelijkheid van offline en online informatie-
(bronnen) die vrijwilligers nodig hebben.
Dat geldt ook voor partners zoals Zaankanters-
VoorElkaar en de sociale wijkteams, buurthuizen 
en wijkmanagers. Bij alle partijen moet duidelijk 
zijn waar welke informatie te vinden is. Met de 
afspraak dat zij hierover communiceren. 



14

DYNAMIEK

De visie op vrijwillige inzet geeft ruimte 
voor (door)ontwikkeling en bijsturing

“ Alles is zo in beweging, we weten niet waar het 
uitkomt. Houd aansluiting bij ontwikkelingen!”

Deze visie geeft algemene uitgangspunten, met 
veel ruimte voor (door)ontwikkeling en bijsturing, 
om aan te kunnen en blijven sluiten op wat speelt 
en nodig is. Vrijwilligers(organisaties) geven aan 
mee te willen praten. Over regels die vrijwilligers 
als beperkend ervaren, de waardering van 
vrijwilligers, het organiseren van één loket of 
aanspreekpunt, locaties waar vanuit vrijwilligers 
kunnen werken, het netwerk om te leren van 
elkaar, de samenwerking tussen organisaties en 
tussen professionals en vrijwilligers en over heel 
concrete initiatieven in hun directe omgeving.

De richting die de gemeente inslaat is: uitwerking 
van verschillende punten uit de visie samen met 
vrijwilligers (organisaties). 
Bij het uitwerken van verschillende punten 
worden vrijwilligers(organisaties) betrokken. 
Jaarlijks neemt de gemeente het voortouw om 
met Zaanse vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties 
en partners de punten uit de visie en de daarbij 
behorende acties langs te lopen. De gemeente wil 
geen ‘controlerende’ rol spelen, maar nadrukkelijk 
samen optrekken. Vrijwilligers(organisaties) 
kunnen hiertoe ook zelf het initiatief nemen. 
Aandachtspunt voor de gemeente is afstemming 
met partners binnen en buiten de gemeentelijke 
organisatie.

Rolverdeling
Vrijwilligerswerk verandert en er zijn steeds  
meer partijen die daarbij een rol spelen. De wijk- 
managers, de sociale wijkteams, partijen en 
vrijwilligersorganisaties zoals Stichting 
Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), 
Humanitas en Present, ZaankantersVoorElkaar, 
BUUV, Raaz en de gemeente. Vaak lopen 
professionals en vrijwilligers daarbij door elkaar. 
Vrijwilligers geven aan het belangrijk te vinden 
dat er meer duidelijkheid komt over wat je van 
wie mag verwachten als het gaat om vrijwilligers-
werk en de ondersteuning daarvan door 
professionals. Sommigen hebben het over ‘het 
grijze gebied’. Nu is niet altijd helder bij wie je als 
actieve bewoner, of ondernemer terecht kunt 
voor vragen of ondersteuning (sociaal wijkteam, 
buurthuis, gemeente, wijkmanager) of verloopt 
de afstemming en samenwerking niet soepel.  
Het helpt om dan plekken en momenten te 
hebben waar vrijwilligers (en hun ondersteuners) 
elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen 
uit kunnen wisselen. De jeugdteams gaan de 
komende jaren het inzetten van vrijwilligers 
verder ontwikkelen. Vrijwillige inzet kan plaats- 
vinden tijdens of na afsluiting van professionele 
hulp, maar ook in plaats van professionele hulp. 

De relatie tussen vrijwilligersorganisaties en 
sociale wijkteams is een belangrijke, maar 
 vaak ook een ingewikkelde: sociale wijkteams 
opereren op wijkniveau, veel grotere vrijwilligers-
organisaties op stedelijk niveau. Hier is meer 
aandacht voor nodig.

7—

In het Zonnehuis in Wormerveer is wekelijks  
een Repaircafé, gerund door vrijwilligers. 



De 4V’s van vrijwillige inzet
Vasthouden

• Gedrevenheid, doortastendheid en ondernemer-
schap van bewoners en ondernemers om zich 
vrijwillig in te zetten voor de samenleving

• Sociale marktplaats BUUV

• Verbindende rol van de wijkmanager  
als 1e aanspreekpunt voor wijkinitiatieven

• Netwerkfunctie van Platform aan de Zaan

• Platform voor vraag en aanbod, 
ZaankantersVoorElkaar

• Raaz voor ondersteuning aan jongeren

• Materialendepot Krommenie

• Vrijwilligersverzekering

In het uitwerkingsplan bij deze visie worden 
deze vier V’s uitgewerkt met de rolverdeling: 
wat doet de gemeente en wat doen andere 
partijen?

Vernieuwen

• Vrijwilligers als gelijkwaardige gesprekspartners 
betrekken bij ontwikkelingen rond vrijwillige 
inzet; hun expertise waarderen; onderzoeken 
denktank

• Vrijwillige inzet en onderwerpen die hier omheen 
spelen agenderen bij partners in de stad

• Verbreden doelgroep platform voor vraag  
en aanbod/ZaankantersVoorElkaar

• Aan/instellen ‘initiatievenmogelijkmake(laa)r’ 

• Aanstellen verhalenverteller (in gang gezet: 
Zaanse verhalen)

• Aansluiting op bedrijvennetwerk Zaanse 
uitdaging (in gang gezet)

• Set waarderingsmiddelen ‘op maat’

• Voorwaarden in relatie tot vrijwillige inzet 
 in opdracht aan onderaannemers

• Constructie voor (verdere) aansluiting bestaande 
(stedelijke) vrijwilligersorganisaties op sociale 
wijkteams

• Subsidieregels Vrijwilligersactiviteiten

• Integraal, flexibel financieringssysteem dat 
recht doet aan de veelkleurigheid van vrijwillige 
inzet

Versterken

• Ruim baan geven aan initiatieven [ja-en];  
de rek zoeken in de regels [ja-mits]

• Toegankelijker maken en communiceren van 
(gemeentelijke) informatie – online en offline 

• Platform/netwerk uitbouwen  
van en voor vrijwilligers

• Aandacht voor de relatie tussen vrijwilligers-
organisaties die stedelijke werken en de  
sociale wijkteams

• Cursusaanbod/samenwerking op cursusaanbod

• Bekendheid vergroten van wat er is/kennisdelen

• Gesprek over slim gebruik van locaties/
accommodatiese

• Inhoud materialendepot Krommenie

• Persoonlijke aandacht van gemeente(bestuur)

Verlaten

• Knellende regels

• Houding en gedrag van ‘nee, tenzij’ en ‘ja, maar’

• Woud aan verschillende geldpotjes, 
financieringsstromen, loketten

• Versnipperde informatievoorziening

• Traditionele ‘campagnes’ om vrijwilligerswerk  
te ‘stimuleren’

• Vrijwilligersprijs in de huidige vorm

• Huidige subsidieregels Vrijwilligersactiviteiten
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Ten slotte

We gaan nadenken over een platform, netwerk of ‘winkel’ in de 
stad (offline/online?) waar alle vrijwilligers terecht kunnen voor 
vragen, ondersteuning, netwerken en uitwisselen van ideeën. 
Hoe dat vorm gaat krijgen, willen we graag bedenken met een 
expertgroep. En toetsen bij een panel dat we gaan samenstellen. 
Hierbij nemen we ook de suggestie voor een ‘vrijwilligerskoepel’ 
mee, die vrijwilligers een status kan verschaffen die nodig is voor 
bepaalde kwesties (zoals fondsenwerving en verzekeringen). 
Deze koepel is ook een plek voor erkenning en inspiratie. Verder 
gaan we verkennen hoe we als ambtenaren in ons dagelijks werk 
meer ‘vrijwillig’ met en voor de stad kunnen doen. 

Foto voorkant: Cees Wijdenes, gemaakt tijdens de Week van de Vrijwillige Inzet.

colofon 
Deze visie is tot stand gekomen  
met hulp van vele vrijwilligers  
(organisaties) en met ondersteuning 
vanuit adviesnetwerk 7Zebra’s. 

Meer en actuele informatie  
over ons vrijwilligersbeleid  
staat op www.zaanstad.nl.
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