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urgers móeten naar elkaar omkijken, zegt

ook de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo). PRIMO nh steunt de vernieuwing,

zonder oude vrijwilligers te vergeten.

Vrijwilligers en professionals naderen elkaar.

Steeds meer vrijwilligers professionaliseren en

steeds meer professionals doen vrijwilligers-

werk. De helpende hand van de vrijwilliger

wordt een dienst of zelfs product, coördina-

toren vrijwilligerswerk sociale ondernemers.

Vrijwilligerssteunpunten werken aan hun

imago, verzakelijken en richten zich op nieuwe

doelgroepen. En de know how van een bedrijf

of gepensioneerde bestuurder vindt gretig

aftrek in het vrijwilligerscircuit. Vrijwilligers

hebben nog altijd hart voor de goede zaak.

Maar hoeven zich daar niet meer jarenlang

trouw aan te verbinden. 

Naast vrijwilligerswérk ontstaat vrijwillige inzet:

kortdurend een bepaalde klus klaren.

Traditionele vrijwilligers zijn steeds moeilijker te

vinden, de vrijwillige inzet groeit echter. Vaak

hebben gever en nemer er allebei voordeel van. 

De overheid rekent op vrijwilligers. Om de

zieke buurman bij te staan of een wijkfeest te

organiseren. De Wmo zet in op meedoen en

solidariteit. Dat levert kansen op. Bijvoorbeeld

om de vrijwillige inzet van betrokken burgers
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Vrijwilligerswerk verandert. Goed doen en betrokkenheid is niet alleen 

meer voor een bepaald type mens. Traditionele vrijwilligers krijgen 

gezelschap van creatieve ondernemers en enthousiaste scholieren. 

De samenleving verandert eveneens.

B en bedrijven te vergroten. Vrijwilligerssteun-

punten kunnen als spinnen in de stad draden

trekken voor sociale netwerken. Mensen en

partijen bij elkaar brengen, die samen in een

maatschappelijke behoefte voorzien. Van kerke-



et vrijwilligerswerk gaat een spannende

tijd tegemoet. De Tijdelijke Stimulerings-

regeling Vrijwilligerswerk (TSV) is voorbij.

Gemeenten staan voor de keus om hetgeen ze

met die extra middelen hebben opgebouwd, op

eigen kracht voort te zetten. Anneke Wienema:

“Zij moeten nadenken over wat ze met het

vrijwilligerswerk willen. Het lokale vrijwilligers-

steunpunt kan zich presenteren als één van de

organisaties die de gemeente helpt bij het

realiseren van succesvol Wmo-beleid. Dat geldt

ook voor vrijwilligersorganisaties, bedrijven en

scholen. Zij moeten laten zien hoe zij met de

inzet van vrijwilligers, werknemers en scholieren

een bijdrage leveren aan de lokale gemeen-

schap. Bijvoorbeeld aan de veiligheid, aan zorg

voor elkaar, aan een plezierige buurt en een

omgeving waar kinderen kunnen spelen.”

Op dit moment gaapt echter nog een groot

gat tussen de verwachtingen van de overheid

“Vrijwilligerswerk:
hoeksteen van 
sociaal beleid”

lijke werkgroep tot middelbaar onderwijs, van zorginstelling tot plaatselijke onder-nemersvereniging. 

Vrijwilligers willen op hun beurt ook graag op de overheid rekenen. Dat kunnen zij niet altijd.

Lagere overheden rekenen zich ten onrechte rijk met vrijwillige inzet. Maar vrij-willigerswerk is

geen goedkope oplossing voor maatschappelijke problemen. De ondersteuning van vrijwilligers is

meer dan het beheren van een kaartenbak. Iemand moet het vrijwilligerswerk organiseren.

Vrijwilligers hebben begeleiding nodig, scholing en een verzekering. Daar is een budget voor nodig.

De financiering van vrijwilligerssteunpunten is een hardnekkig probleem. Voor projecten kunnen

particuliere fondsen soelaas bieden. Zij laten weten dat voor goede plannen altijd geld is. 

De ingezette trend van professionalisering en groeiende vrijwillige inzet is nog geen werkelijkheid

over de hele linie. Het vrijwilligerswerk is volop in ontwikkeling. PRIMO nh is vergroeid én mee-

gegroeid met de veranderde eisen die de samenleving aan vrijwilligerswerk stelt. In dit themanummer

laten we zien wat er speelt in de sector. En hoe adviseurs van PRIMO nh met grote betrokkenheid

bijdragen aan de versteviging van de vrijwilligersinfrastructuur en gemeentelijk beleid. �

De politiek vindt vrijwilligerswerk heel belangrijk. 

Van ruimhartige financiering van vrijwilligersorganisaties

en steunpunten is echter niet altijd sprake. De Wmo biedt

nieuwe kansen voor de sector. De overheid verwacht

extra zorg en inzet van vrijwilligers. “Het vrijwilligerswerk

moet van sluitstuk op de begroting, hoeksteen van

lokaal sociaal beleid worden,” zegt Anneke Wienema

van PRIMO nh. 

H
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en de mogelijkheden van het veld.

Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerssteun-

punten hebben vaak niet de middelen om

waar te maken wat zij moeten en willen doen.

PRIMO nh opereert in dat spanningsveld,

zeggen adviseurs Kor Berghuis, Kees Plugboer

en Anneke Wienema. Zij vormen, met Julia

Koeman en Eveline Tijmstra, het team dat

zich met vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet

bezighoudt. 

Anneke: “Gemeenten zijn bereid het vrijwilligers-

werk te ondersteunen als het rijk daar geld voor

beschikbaar stelt. Nu de TSV is afgelopen heeft

de ondersteuning van vrijwilligerswerk voor

veel lokale besturen veel minder prioriteit.

Met de komst van de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo) wordt de kloof tussen

overheidsbeleid en mogelijkheden van het veld

dan nog groter. Maar óók de kansen voor

vrijwilligerswerk.” 

De adviseurs van PRIMO nh proberen

deze kloof te overbruggen. Zij bieden

gemeenten ondersteuning bij het 

uitstippelen van vrijwilligerswerkbeleid.

En werken aan een sterkere positie

van de steunpunten. PRIMO nh

maakt het gemeenten makkelijk te

investeren in vrijwilligerswerk.  

Gemeenten

Hoewel de gemeentelijke aandacht voor vrij-

willigerswerk toeneemt, hebben slechts 18 van

de 65 Noord-Hollandse gemeenten een

steunpunt vrijwilligerswerk. Zeven vrijwilligers-

centrales werken regionaal. Zij bedienen

meerdere gemeenten. “Maar eigenlijk moeten zij

ook zélf worden versterkt,” zegt Kees Plugboer.

“Veel steunpunten kampen met een tekort

aan menskracht en middelen.”

PRIMO nh heeft een aantrekkelijk aanbod om

’blanco’ gemeenten te verleiden aandacht én

een budget te besteden aan vrijwilligerswerk.

Kor Berghuis: “Wij ondersteunen gemeenten bij

het opstellen van een nota vrijwilligerswerk-

beleid. Afgelopen tijd hebben zes gemeenten

daar gebruik van gemaakt. Wij hebben een

draaiboek, een soort format voor zo’n nota

ontwikkeld. Ambtenaren hoeven die alleen

maar lokaal in te kleuren. Ook moeten ze zelf

een visie ontwikkelen op vrijwilligerswerk en

vrijwillige inzet in hun gemeente. Het schrijven

van een nota garandeert niet dat gemeente-

besturen de plannen ook uitvoeren. Besluiten

B&W positief, dan helpen wij met de uitvoering.”

Frisse wind

Buíten de gevestigde lokale vrijwilligersinfra-

structuur ontpoppen zich vrijwillige initiatieven

die deels op eigen kracht varen. Zo brengen

maatschappelijk betrokken ondernemers hun

eigen middelen mee. Maatschappelijk betrokken

ondernemen (mbo) is een van de speerpunten

van PRIMO nh. Kees Plugboer: “We stimuleren

en structureren de samenwerking tussen de

ideële en commerciële sector, samen met onder

andere Henk Kinds van Community Partnership 

Consultants.” (zie ook het interview met Henk

Kinds elders in dit nummer, red.) “We sluiten

bij onze mbo-activiteiten zoveel mogelijk aan

bij vragen uit het veld. Zo polsen we bij

gemeenten of zij belangstelling hebben voor

rond mbo nu uit. In Zandvoort draait al een

mbo-platform, dat met steun van PRIMO nh

tot stand is gekomen. Men heeft in korte 

tijd al 25 bedrijven en vrijwilligersorganisaties

gematcht.” 

Laveren

De PRIMO-adviseurs ervaren hun werk voor

een deel als laveren tussen wensen en moge-

lijkheden. Aan de ene kant staat Provincie

Noord-Holland, de grootste opdrachtgever van

PRIMO nh, die wil dat het vrijwilligerswerk zich

vernieuwt en aanpast aan veranderde omstan-

digheden. Aan de andere kant staan de steun-

punten vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties,

die daar meestal niet aan toekomen. “Natuurlijk

moet er veel veranderen,” zegt Kor, “Maar de

bijvoorbeeld een Beursvloer (zie kader, red.).

We benaderen sleutelfiguren in als bedrijven,

vrijwilligersorganisaties, gemeenten, scholen

en zorginstellingen. We proberen hen te

enthousiasmeren. In gemeenten als Huizen en

Heemstede werken we die samenwerking

“Goede ondersteuning 
van vrijwilligers vraagt om
goede financiering.”
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meeste vrijwilligersorganisaties hebben het zo

druk met hun dagelijkse werk, dat ze geen tijd

hebben voor nieuwe zaken.” 

De steunpunten vrijwilligerswerk verwachten

van PRIMO nh dat zij vraaggericht te werk gaat.

Dat wil zeggen: haar aanbod afstemt op de

behoeften in het veld. Eén van die behoeften

is dat de vrijwilligerscentrales als branche willen

fungeren en als zodanig worden gesteund.

Kor kan zich in die wens verplaatsen: “Samen

staan zij sterker. Gezamenlijk kunnen zij bij-

voorbeeld bij de Vereniging Nederlandse

Gemeenten aan de bel trekken voor meer

aandacht voor vrijwilligerswerk.” 

Ook PRIMO nh is voor vraaggericht werken,

als het maar niet betekent: afwachten tot

organisaties een verzoek tot ons richten.

“Niemand vraagt bijvoorbeeld om intercultureel

werken,” zegt Kees, “alleen de politiek.

Vrijwilligerssteunpunten en -organisaties ervaren

gebrek aan diversiteit nog niet als probleem.

Werk je uitsluitend vraaggericht, dan zou inter-

cultureel werken van de agenda verdwijnen.

Dat willen we niet” 

enk Kinds is, nationaal én internationaal, inspirator van de Beurs-

vloeren. Kinds, van huis uit opbouwwerker, heeft van het bij elkaar

brengen van bedrijven en ideële organisaties zijn vak en specialiteit

gemaakt. 12 jaar geleden begon hij voor zichzelf. Hij is nu directeur van

zijn eigen Community Partnership Consultants.

In zijn tijd als opbouwwerker waren sociale vraagstukken vooral een zaak

tussen burgers en overheden. Volgens hem zien velen dat nog altijd zo.

Kinds: “Het bedrijfsleven stond lange tijd buiten-

spel, de overheid stond centraal. Scholen, de

gezondheidszorg, ze kwamen allemaal los van

het bedrijfsleven. Ook het vrijwilligerswerk stond

ver van bedrijven af. En de geëmancipeerde

burger vond dat een ondernemer niks met z’n

sociale leven te maken had.” 

Was het Nederlandse bedrijfsleven lange tijd niet

in beeld als partner in sociale zaken, elders

zag Henk Kinds inspirerende voorbeelden van

maatschappelijk actieve bedrijven. Onder andere

in Engeland. “Bedrijven die altijd buiten het sociale stonden, zeiden dat

ze veel konden leren van vrijwilligersorganisaties. Als er iets moest

gebeuren, werkten ze graag samen met vrijwilligers. Bedrijven keken

hun competenties af: hun grote zelfoplossend vermogen, de onderlinge

samenwerking en hun drive om te werken zonder beloning.” 

Leeshulp

Kinds ziet ook in Nederland steeds meer bedrijven contact zoeken met

hun directe omgeving. Vrijwilligers en hun organisaties vervullen daarin

een sleutelrol. “Ondernemingen hebben zelf weer een verbinding met

het sociale gelegd. Shell ging bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding geven

aan allochtone kinderen en leverde leeshulpen voor de buurtschool. 

Bedrijven richten zich onder andere op vrijwilligersprojecten, omdat zij

daardoor dichterbij de samenleving komen. Denk aan de multiculturele

samenleving. Die kwam via allochtone werknemers en verkleuring van

Meer informatie:

Kees Plugboer, kplugboer@primo-nh.nl, Kor Berghuis, kberghuis@primo-nh.nl, Anneke Wienema,

awienema@primo-nh.nl, Julia Koeman jkoeman@primo-nh.nl en Eveline Tijmstra;

etijmstra@primo-nh.nl �

Vier klantgroepen, acht speerpunten
PRIMO nh richt zich met projecten voor vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet op vier

klantgroepen:

vrijwilligersorganisaties

steunpunten vrijwilligerswerk     

gemeenten

organisaties als scholen en bedrijven. 

De adviseurs van het PRIMO-team vrijwillige inzet werken aan de volgende speerpunten:

het opbouwen van een lokale infrastructuur voor vrijwilligerswerk

gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid 

maatschappelijk betrokken ondernemen

maatschappelijke stages

kwaliteitsverbetering van lokale vrijwilligersorganisaties

ondersteuning vrijwilligersorganisaties in de zorg

het vinden en binden van vrijwilligers

diversiteit binnen vrijwilligersorganisaties Meer informatie: www.primo-nh.nl

Maatschappelijk betrokken ondernemers doen goede zaken.

Zij willen zich, samen met anderen, vrijwillig inzetten voor

maatschappelijke kwesties. Lokale overheden en de sociale

sector reageren onwennig. Zij stellen zich afwachtend op.

Henk Kinds, vurig pleitbezorger van samenwerking tussen

non-profit organisaties en maatschappelijk betrokken onder-

nemers, trekt hen over de streep.

H

Maatschappelijk 
betrokken
ondernemen

H E N K K I N D S
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de buurt het bedrijf binnen. Het contact met vrijwilligers betekent voor

bedrijven ook contact met mogelijke toekomstige medewerkers én met

een nieuwe markt. Vrijwilligers zijn immers ook consumenten.”

Sociale winst laat zich makkelijk combineren met interne bedrijfsdoelen.

“Bedrijven hebben competenties nodig als goed kunnen communiceren

en projecten managen. In vrijwilligersorganisaties doen zij inzichten op die

cursussen niet altijd kunnen bieden. IBM stuurt zijn medewerkers naar

buiten om te leren maatschappelijke projecten te managen. Het bedrijf

vraagt vrijwilligersorganisaties of ze een probleem voor hen kunnen

oplossen en zetten dan bijvoorbeeld een telefonische hulpdienst om

in een chatservice.” 

Ook veel kleine zelfstandigen melden zich in verband met vrijwillige inzet.

Kinds: “Zij hebben behoefte aan maatschappelijke contacten. In Haarlem

is een netwerk van ’zzp-ers in de wijk’ (zelfstandigen zonder personeel,

red.) Ze wilden iets doen voor de buurt en knapten een leegstaand pand

op. Zij hadden op hun beurt weer baat bij de onderlinge contacten die

ontstonden. De Beursvloeren die nu her en

der in het land plaatsvinden, geeft juist kleine

bedrijven een goede insteekmogelijkheid.”

Win/win

Dat het bedrijven ook of vooral om hun eigen

gewin gaat, is voor Kinds logisch. “Op liefdadig-

heid alleen kun je niet bouwen. Ik vind  het

eigenbelang van bedrijven geen probleem.

Integendeel, ik vind het een voorwaarde. Zij verbinden zich met hun

omgeving. Juist hun sociale investeringen leiden vaak tot duurzame

relaties. Goed willen doen is een menselijke behoefte. Je moet 

bedrijven de kans geven die behoefte kwijt te kunnen.” Bovendien

hebben niet alleen bedrijven baat bij samenwerking. Ook vrijwilligers-

organisaties hebben er voordeel van, stelt Kinds. “Een bedrijf draagt

professionele kennis en contacten over. Het maakt dat vrijwilligers 

minder geïsoleerd staan. 

De samenwerking levert meestal ook nieuwe vrijwilligers en nieuwe

manieren van werken op.” Wat dat betreft gaat het om win/winsituaties. 

Bij Kinds’ werkzaamheden zijn de partnerships overigens geen onder-

onsjes van bedrijven en vrijwilligersorganisaties. Gemeenten staan

soms nog wat verbaasd te kijken naar maatschappelijk betrokken

ondernemers. Een aantal gemeenten doet echter al volop mee. Zij zijn

Kinds’ opdrachtgever voor het smeden van samenwerkingsverbanden. 

Henk Kinds “Voor bestendiging van de resultaten heb je de overheid

als derde partij nodig. In Groningen leidde ik in opdracht van AKZO

Nobel een samenwerkingsproject ’alcohol- en drugspreventie’.

Vanwege problemen bij de eigen werknemers ontwikkelden bedrijven

in de regio intern beleid rond dit onderwerp. Zij vroegen mij plannen

te maken voor preventieprojecten in de regio, samen met gemeenten,

het onderwijs, de verslavingszorg, de volkskredietbank en het zieken-

huis. Daar kwamen verschillende activiteiten uit voort. Zo maakten

scholieren met steun van bedrijven een website over alcohol en drugs.

De hulpverlening en de P&O afdelingen van bedrijven stelden samen

een protocol op voor het ondersteunen van werknemers met 

alcohol- of drugsproblemen. Dezelfde soort samenwerking is ontstaan

rond te dikke kinderen.” 

Sociale vernieuwing

Kinds vindt het opvallend dat in Nederland juist het welzijnswerk het

bedrijfsleven nog nauwelijks heeft gevonden. Dat komt volgens hem

onder andere omdat steunfuncties daar weinig oog voor hebben. 

Ze voeren alleen de maatschappelijke taken uit waarvoor ze worden

gesubsidieerd. “Zij komen daardoor niet toe aan vernieuwing. PRIMO nh

is trouwens een positieve uitzondering.” 

Al een aantal jaren steunt Kinds, samen met PRIMO nh, de ontwikkeling

van lokale en provinciale mbo-netwerken in Noord-Holland, waaronder de

Centra Bedrijf & Samenleving. Ook verzorgt Henk Kinds voor PRIMO nh de

workshop ’Goede zaken’ en is hij sparring partner van Noord-Hollandse

mbo-organisaties.

Het welzijnswerk doet zichzelf tekort, vindt Kinds. Want de samenwerking,

of het partnership tussen verenigingen, bedrijven, instellingen en lokale

overheden kunnen volgens hem leiden tot sociale vernieuwing. “Of het

nu om een initiatief voor leefbaarheid of tegen werkloosheid gaat, de

kennis en vrijwillige inzet van bedrijven geven

activiteiten een nieuwe dynamiek. Het zijn geen

zaken van overheid en burgers alleen. Betrek

het bedrijfsleven daar ook bij, zij horen erbij!” 

Bedrijven, scholen, 
overheden en burgers
slaan de handen ineen om
maatschappelijke problemen
aan te pakken.”

Beursvloer Haarlemmermeer 13 oktober 2006
Op vrijdag 13 oktober van 16.00-18.00u  vindt in het gemeentehuis

de tweede Beursvloer Haarlemmermeer plaats. “Het is dé gelegen-

heid voor bedrijven (’aanbieders’) en verenigingen en stichtingen

(’vragers’) om met elkaar in contact te komen,” zegt organisator

Kitty Burer van Centrum Bedrijf & Samenleving Haarlemmermeer

(CBSH). “Aan de Beursvloer nemen 35 bedrijven en 35 vrijwilligers-

organisaties deel. Er wordt in alles gehandeld, behalve in geld: 

in tijd, menskracht, materiaal, advies, toegang tot netwerken en

wat zich verder nog aandient.”

Aan de eerste Beursvloer Haarlemmermeer, in mei

2005, namen honderd vragers en aanbieders deel.

Zij kwamen 45 diensten overeen. Twee voorbeelden.

Dura Vermeer schonk materiaal voor kinderspeeltuin

SV Overbos. En de Woonmaatschappij gaf wijkvereniging Getsewoud

een pr-advies. 

Als voorbereiding op het handelen op de Beursvloer organiseert

CBSH voor bedrijven een lunch en voor vrijwilligersorganisaties

een workshop. Kitty Burer: “Een bedrijf moet zich realiseren dat

het zijn belofte waar moet kunnen maken. Vrijwilligersorganisaties

stimuleren we op hun beurt om ook bedrijven iets aan te bieden.

Een tafeltennisvereniging die om hulp bij een verbouwing vraagt,

kan bijvoorbeeld haar accommodatie of een sporttraining aanbie-

den in het kader van teambuilding.”

Meer informatie: www.Beursvloerhaarlemmermeer.nl 

Op de site www.Beursvloer.com van CIVIQ vindt u een

toolkit voor de organisatie van een Beursvloer en ook

een overzicht van de Beursvloeren elders in Nederland. 
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Projecten

Beursvloer Haarlem 12 oktober 2006
Ook in Haarlem vindt voor de tweede keer een

Beursvloer plaats, georganiseerd door Bedrijf &

Samenleving Haarlem en Omgeving. En wel op donderdag 12 oktober

2006 vanaf 15.30 uur. Plaats van handel(ing) is het Crown Business

Center op Bedrijvenpark Waarderpolder, A. Hofmannweg 5a in Haarlem.

Maatschappelijke organisaties betalen 50,- euro inschrijfkosten.

De eerste Haarlemse Beursvloer was, met meer dan 60

matches en een geschatte waarde van 125.000 euro, 

een groot succes. Zo zocht Steunpunt Mantelzorg Zuid-

Kennemerland hulp bij het werven van vrijwilligers en

sponsors voor de Dag van de Mantelzorg. En vond die bij de 

ING Bank. Verpleeghuis Boerhave matchte met IKEA Haarlem. 

De vraag was: een opknapbeurt van de familiekamer. Als tegen-

prestatie bood het verpleeghuis ’een warme ontvangst, lunch en

andere versnaperingen’.

Meer informatie: Marijke Aukema van de Vrijwilligerscentrale, 

tel. 023 5314862 www.vwc-haarlem.nl/Beursvloer 

Beursvloer Alkmaar 16 november 2006 
Stichting De Waaier organiseert op donderdag 16 november de

eerste Beursvloer in Alkmaar. De Beursvloer wordt gehouden in

de Sint Laurenskerk. Vrijwilligers en kijkers zijn welkom vanaf

15.00 uur, participerende bedrijven vanaf 14.30 uur.

Burgemeester Van Rossen en Marco Borsato openen het evene-

ment. Aanmelden via de site www.Beursvloeralkmaar.nl. 

Op de Beursvloer handelen bedrijven en vrijwilligers/

maatschappelijke organisaties in wat zij nodig hebben.

Of het nu gaat om het opknappen van een ruimte, het

wandelen met ouderen, om juridisch advies of om het

leveren van bepaalde materialen.

Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen,

geven beide partijen die van tevoren door aan De Waaier. Eind

september 2006 komen alle vragen en aanbiedingen in de Beurs-

vloerkrant te staan. De krant wordt verspreid onder alle vrijwilligers-

en maatschappelijke organisaties en bedrijven in Alkmaar, Heerhugo-

waard, Langedijk, Heiloo en Bergen. 

Meer informatie: www.Beursvloeralkmaar.nl of bellen naar 

Renée Rademacher, tel: 072  51 91 605 of 06 411 83 720

Werken aan het versterken van vrijwillige inzet
Centraal staan de ondersteuning dichtbij huis, oftewel de lokale infra-

structuur, maatschappelijk betrokken ondernemen en gemeentelijk 

vrijwilligerswerkbeleid. We willen dat vrijwilligers en hun organisaties in

iedere gemeente terecht kunnen voor ondersteuning. We adviseren en

begeleiden gemeenten en nemen initiatieven om het bedrijfsleven en

het vrijwilligerswerk te laten samenwerken. Ook werkt PRIMO nh met

de steunpunten vrijwilligerswerk aan het verbeteren van hun dienst-

verlening, lokaal én, als zij dat ambiëren, in een grotere regio.

Meer informatie: Kees Plugboer, kplugboer@primo-nh.nl of 

tel: 0299 418700 en www.primo-nh.nl

De vrijwilliger des te kundiger.
In dit project staat het vrijwilligerswerk zélf centraal. Ons aanbod is divers.

PRIMO nh verzorgt de volgende activiteiten: 

het vinden en binden van vrijwilligers

werken aan een organisatie die uitgaat van diversiteit

afstemming en samenwerking van vrijwilligersorganisaties in de zorg 

informatie over nieuwe wet- en regelgeving.

Kortom: broodnodige ondersteuning, omdat je als vrijwilliger al met

duizend en één dingen bezig bent.

Meer informatie: Anneke Wienema, awienema@primo-nh.nl of 

tel. 0299 418 700 en www.primo-nh.nl

Activiteiten en producten
PRIMO nh biedt zijn diensten en werkzaamheden aan in verschillende

vormen. Bovenstaande projecten voeren we uit door:

informatie

advies

procesbegeleiding

cursus en training

onderzoek

Ook bieden we enkele producten aan tegen marktconforme prijzen.

Hiervoor is geen provinciale subsidie beschikbaar.

Zicht op ’t vrijwilligerswerk
Voor gemeenten doen wij onderzoek, organiseren bijeenkomsten en

geven informatie, onder andere over good practices elders. Zij krijgen een

goed beeld van het vrijwilligersbestand en van de wensen, behoeften en

mogelijkheden van het vrijwilligerswerk in hun plaats. Aan de hand van het

voorliggende materiaal kan een vrijwilligerswerknota worden geschreven.

Een nota vrijwilligerswerkbeleid
Wilt u als gemeente een up to date vrijwilligerswerknota? Een nota waarin

ook de taken staan die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke onder-

steuning, en waarin de visie van de gemeente verbonden is met de

praktijk van alledag?  Wij ondersteunen wethouders en ambtenaren in

dit proces en kijken samen naar de huidige en de gewenste situatie.

Meer informatie over beide producten: Kor Berghuis,

kberghuis@primo-nh.nl
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ussen mijn twintigste en mijn 37ste jaar ben ik bij diverse organi-

saties actief geweest. Onder andere als bestuurslid. Het bestuur

van het Haags initiatief voor bestrijding van fascisme en discri-

minatie zal ik nooit vergeten. Hoewel ik het gevoel had dat ik iets

belangrijks voor de maatschappij en voor mijn idealen deed, snapte

ik vaak niet waar de vergaderingen over gingen. Het was zo ingewik-

keld allemaal. Dat vond ik toen tenminste. 

Na een aantal ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven, ben ik met

vrijwilligerswerk gestopt. Ik had onvoldoende energie en motivatie

voor activiteiten buitenshuis. Ik ben op de hoogte van het tekort aan

allochtone vrijwilligers in Nederland. Dit laat zich vooral voelen op

bestuursniveau, is mij verteld. Het wakkert een klein beetje schuld-

gevoel aan. Ik zou best weer als bestuurslid actief kunnen worden,

de ervaring en de capaciteiten heb ik in ruime mate (als ik zo onbe-

scheiden mag zijn). 

Maar waar te beginnen? Het is een hele stap om actief op zoek te gaan

naar instellingen die ook op zoek zijn. Bellen, informatie inwinnen,

gesprekken voeren, nadenken, voor en tegens afwegen… een ver-

moeiend proces. Daarom stel ik het steeds uit. 

Ik ben natuurlijk ook bang om de tijd die ik nu lekker

voor mezelf en mijn familie heb, kwijt te raken. Wat zou

het fijn zijn als iemand mij een vrijwilligersfunctie op een

presenteerblaadje aanbiedt. Dat kan echt. 

Vijf jaar geleden kwam de voorzitter van een politieke partij

naar me toe in verband met een vrijwilligersfunctie in zijn

partij. Hij had van een gemeenschappelijke kennis gehoord

dat ik, net verhuisd van Den Haag naar Amsterdam, ’iets’

zocht om me nuttig te maken. Onze gemeenschappelijke

kennis gaf hem mijn telefoonnummer, hij belde me en we

maakten een afspraak. Uiteindelijk zei ik ’ja’ op zijn voorstel en ik weet

zeker dat ’gevraagd worden’ voor de functie een grote rol speelde bij

mijn besluit. Ik voelde me gevleid door zijn vraag, en ook gewenst.

Gevraagd worden gaf me ook het nodige zelfvertrouwen om de vragen

die in mijn achterhoofd speelden, ook te stellen: hoeveel uur per week

zou ik eraan kwijt zijn, kon ik voorwaarden stellen bij mijn toezegging?

De weekenden waren bijvoorbeeld moeilijk voor mij vanwege zieke

ouders in een andere stad. 

Zijn aanpak was bijna perfect, moet ik zeggen. Zowel voor mij als voor

hem. Voor mij kreeg een ’abstracte’ organisatie als een politieke partij

een gezicht, in dit geval zelfs een knap gezicht. Ik was niet veel tijd

kwijt aan onderzoek. Ik kreeg de functie op een presenteerblaadje

aangereikt. De voorzitter introduceerde me bij de rest van het bestuur,

ook dat was prettig voor mij. Voor hem was het fijn, omdat hij op deze

manier precies zag wat voor vlees hij in de kuip ’kocht’. 

Onze wegen scheidden zich al lang geleden. Maar ik bewaar nog steeds

warme herinneringen aan deze man en onze eerste ontmoeting. 

Mocht ik ooit voor een organisatie vrijwilligers nodig hebben, dan zal

ik zijn methode toepassen: persoonlijk, direct en duidelijk. �

C O L U M N

ÇI LAY ÖZDEM I R
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Gevraagd worden

Çilay Özdemir

Landelijke adviseurs

AVI 130 is de naam van de landelijke adviseurspool. Het is een nieuwe

impuls voor vrijwillige inzet. Gemeenten en steunpunten vrijwilligers-

werk kunnen uit de pool een adviseur betrekken om de lokale infra-

structuur rond vrijwilligerswerk te verstevigen. Doel: een verandering

tot stand brengen die beklijft. CIVIQ, landelijk kenniscentrum vrijwillige

inzet, en adviesbureau DSP trekken het project. 

360 Nederlandse gemeenten maakten gebruik van de voorgaande regeling,

de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV), die eind 2005

definitief stopte. In veel gemeenten is het fundament gelegd voor de onder-

steuning van het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in de vorm van een beleidsplan.

Daarna werd het vaak weer stil. Uitvoering bleef achterwege. Laat staan dat

de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwillige inzet duurzaam is ingebed. 

Opnieuw actie richting gemeenten dus, gericht op uitvoering. De onder-

steuning van vrijwilligers moet zo sterk verankerd worden, dat die de 

(subsidie)getijden van steeds wisselende politieke formaties in gemeenten

kan doorstaan. De landelijke adviseurspool gaat daar bij helpen. 

Sterker worden
De pool is in juni 2006 van start gegaan en heeft een looptijd tot januari 2008.

De opzet is kleinschaliger dan de TSV, zegt projectcoördinator Joost van

Alkemade van CIVIQ. “Maximaal 130 gemeenten of lokale vrijwilligerssteun-

punten kunnen een adviseur inschakelen. Afhankelijk van de vraag, staat de

adviseur 8 tot 36 dagdelen ter beschikking. In de ene gemeente zal het vooral

gaan om het weer op de agenda zetten van het thema vrijwilligersonder-

steuning. In de andere om uitvoering van het beleid en het rond de tafel

krijgen van verschillende partners.”

De rijksoverheid betaalt de extra adviesuren, CIVIQ/DSP verdeelt ze en beslist

welke aanvragen wel of niet worden gehonoreerd. In de pool zitten twintig

zorgvuldig geselecteerde adviseurs, afkomstig uit de provinciale kenniscentra,

waaronder PRIMO nh in Noord-Holland. Van PRIMO nh zitten Kor Berghuis,

Kees Plugboer en Anneke Wienema in de adviseurspool. 

Het gaat dus niet om nieuwe adviseurs, maar om extra inzet van de experts,

die gepokt en gemazzeld zijn in het advieswerk. Joost van Alkemade: 

“Bij voorkeur zetten we hen in hun eigen regio in. Maar het kan zijn dat het

centrum of instituut niet het specialisme in huis heeft waar een gemeente

om vraagt. Dan kunnen we een adviseur van elders inzetten, en omgekeerd.

Er lopen al 17 aanvragen, nog voordat ruchtbaarheid aan de landelijke

adviseurspool is gegeven.” CIVIQ zal in de loop van het project overdraagbare

kennis en ervaringen van adviseurs aan anderen ter beschikking stellen,

bijvoorbeeld op een werkconferentie.

Van Alkenade is niet bang dat de resultaten van de extra inzet van adviseurs

eenzelfde lot is beschoren als die van de vorige impuls. Namelijk naar de

achtergrond verdwijnen, zodra de gemeenten geen extra middelen voor de

vrijwilligersondersteuning meer krijgen.

“De adviseurs kunnen zowel de coördinatoren van de vrijwilligerssteunpunten

als gemeentelijke beleidsambtenaren ondersteunen. Zij doen dat vraaggericht,

dus op basis van de vraag of het knelpunt dat zij voorgelegd krijgen. 

De steunpunten worden steeds belangrijker. Kijk naar de uitvoering van de

Wmo. Er gaat veel aandacht naar de zorg en de regels waar gemeenten aan

moeten voldoen. Maar de kern van de wet is zelfredzaamheid van de burgers

en sociale samenhang in de buurt. De steunpunten vrijwilligerswerk vormen

een verbindende en noodzakelijke schakel in sociale netwerken.

Uiteindelijk moeten zíj ook de lokale beslissers scherp houden. De adviseurs

kunnen de coördinatoren helpen hun functie stevig neer te zetten. De infra-

structuur vrijwilligerswerk moet sterker worden.” �

Meer informatie: Kees Plugboer, kplugboer@primo-nh.nl of www.civiq.nl
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van informele zorg in het kader van de Wmo.” 

Frank van Rijn neemt ook deel aan het project

’Werken aan versterken’ van PRIMO nh, waarin

onder andere wordt gewerkt aan een kwaliteits-

keurmerk voor vrijwilligerssteunpunten. 

De langste tijd van zijn loopbaan deed Frank

zelf uitvoerend werk. Via een omweg, dat wel.

Hij is namelijk afgestudeerd als ingenieur.

Korte tijd had hij een eigen ingenieursbureau.

Z’n hart lag echter bij mensen, vooral jongeren.

“Daarom ben ik sociaal ondernemer geworden.

Al tijdens mijn studie bleek mijn sociale ambitie

groter te zijn dan mijn technische. Ik organi-

seerde onder andere internationale jongeren-

conferenties. Mijn drive was hen te onder-

steunen bij het realiseren van hun ambities.

Min of meer toevallig rolde ik het jongerenwerk

in. Ik werk graag met jongeren die van huis uit

weinig begeleiding krijgen bij het zelfstandig

worden. Ook jongeren uit het drugs- en crimi-

nele circuit accepteerden me. Ze pakten zaken

op en hun problematische gedrag nam af.” 

Resultaten

Na enkele banen als jongerenwerker in Neder-

land, stortte Frank zich vijf jaar geleden op

jongerenwerk elders in de wereld. Hij zette een

project op voor straatkinderen in Colombia.

Aanvankelijk alleen, later samen met vieren-

twintig andere vrijwilligers. In de door hem

opgerichte stichting gaat ongeveer 90.000 euro

per jaar om. “We bieden de kinderen opvang in

een familiehuis en een vakopleiding. We leren

hen zelfstandig te wonen en te leven. Vanuit

een arbeidspool kunnen bedrijven onze jonge-

ren inhuren als vaklieden. Het project besteedt

bijzondere aandacht aan meisjes.” 

Over een paar jaar zal het sociaal ondernemer-

schap wellicht weer kriebelen. Maar voorlopig

kan Frank van Rijn vooruit in zijn positie als

coördinator: “Ik voer verbeteringen door waar ik

tot voor kort zelf tegenaan liep. Ik breng struc-

tuur aan, dat is nodig in de welzijnssector. 

Ik hou ervan vrijwilligers te zien groeien. 

Ik wil dat ze resultaten halen.” �

F R A N K VA N R I J N

Nieuw elan
“Betaalde krachten zijn enthousiast, maar vrijwilligers

hebben passie. Soms leveren zij zelfs beter werk dan

professionals,” aldus Frank van Rijn, coördinator van

het CVO. Hij is een gedreven vernieuwer en stimuleert

zijn vrijwilligers kwaliteit te leveren. 

rank van Rijn is supercoördinator. Hij werkt

drie dagen voor het Centrum voor Vrij-

willigersondersteuning CVO en twee dagen

voor vrijwilligersorganisatie Wisselwerk, beide

in Alkmaar. Hij trok Wisselwerk (“de club zat

in een dip”) het afgelopen jaar uit het slop.

Zijn werk voor CVO bestaat vooral uit activiteiten

om het vrijwilligerswerk te professionaliseren en

waar nodig te vernieuwen. Frank: “Nieuwe pro-

ducten zijn het bieden van interim crisisinterven-

tie bij vrijwilligersorganisaties en de invulling

F

Wisselwerk en CVO
Het Centrum Vrijwilligersondersteuning (CVO) in Alkmaar runt

een vacaturebank voor vrijwilligers. Maar CVO verzorgt ook

deskundigheidsbevordering van vrijwilligersorganisaties en praat

met de gemeente over wat het vrijwilligerswerk kan betekenen

voor de uitvoering van de Wmo.  

Het CVO coördineert tevens het project maatschappelijke stages

in Alkmaar. En geeft organisatieadviezen aan vrijwilligersorga-

nisaties die in de problemen zitten of die willen nadenken

over hun toekomst.

Vrijwilligers Centrale Wisselwerk bemiddelt uitkeringsgerechtigden

en mensen met een verslavings- of psychiatrische achtergrond

naar vrijwilligerswerk. Wisselwerk heeft ook een klussendienst,

een fietswerkplaats en ombudswerk in huis. Daar kunnen

mensen terecht voor schuldsanering en belastingzaken. 
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“Professionele aanpak en goede pr
zijn heel belangrijk.”

Een project neerzetten. Dat is aan Jane Lobles toevertrouwd. Mensen uit verschillende

sectoren bij elkaar brengen, zorgen voor goede publiciteit en kwaliteit leveren. Ze werd

gevraagd als coördinator van de Vrijwilligerscentrale Den Helder. “Nieuwe ontwikkelingen,

daar liggen onze kansen.”

e is net begonnen als coördinator. Maar bij de vrijwilligers en collega’s

heeft haar voortvarende en daadkrachtige aanpak al naam gemaakt. 

De Vrijwilligerscentrale is onderdeel van de stichting Welzijnszorg en

Maatschappelijke Dienstverlening in de Kop van Noord-Holland. Jane

Lobles was er eerst opbouwwerker. Zij steunde buurtbewoners hun

wensen en plannen te realiseren. 

Haar werk voor de vrijwilligerscentrale biedt meer uitdagingen vanwege

de vernieuwingen die ze moet doorvoeren. Jane: “Innovatie, daar houd

ik van. Ik ben het buitengezicht van de centrale. Ik zoek nieuwe kansen.

Ik bezoek bedrijven om hen te interesseren voor vrijwilligerswerk in het

kader maatschappelijk betrokken ondernemen. En scholen in verband

met maatschappelijke stages. Ik breng mensen uit bedrijven en instel-

lingen en vrijwilligers samen om bepaalde vaardigheden uit te wisselen. 

Ik heb mijn hele loopbaan al met commerciële mensen gewerkt. Je kunt

leuke combinaties maken. Beide partijen hebben er voordeel van. Ze leren

nieuwe netwerken kennen. Vrijwilligerswerk is een goed oefenterrein voor

jonge medewerkers. Maatschappelijk betrokken ondernemen levert het

bedrijf een sociaal imago op.”

Zakelijk

“De dienstverlening van het steunpunt vrijwilligerswerk en van de vrij-

willigers moet zakelijk en doelmatig zijn,” vindt Jane. “Mensen van de

vacaturebank gaan op locatie kijken om de klant beter te leren kennen.

Met die kennis kunnen we de klant beter matchen met een vrijwilliger.

Omgekeerd briefen we de vrijwilliger over de klant: wat moet je wel

doen, wat niet. Na afloop bellen we de klant om te checken of alles

goed is gelopen. Ook bieden we eventueel extra diensten aan. 

We streven naar goede dienstverlening. Je moet er zíjn als mensen je

nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat we elk verzoek automatisch

honoreren. De gemeente vroeg ons laatst om een ’blik vrijwilligers’. 

Wij brengen dan naar voren wat onze voorwaarden zijn.” 

Het verzoek van de NS om met hulp van vrijwilligers de tunnel bij station

Den Helder Zuid op te vrolijken, honoreerde de vrijwilligerscentrale wél.

De klus bracht de vrijwilligers positief in het nieuws. Jane: “We adviseerden

de NS een draaiboek en een communicatieplan te maken voor dergelijk

werk. De NS was onder de indruk van onze professionele aanpak. 

We komen onder andere met een foto in het NS-blad Rails. Dat is

goeie reclame voor ons. Dit soort dienstverlening moet men van een

steunpunt vrijwilligerswerk kunnen verwachten.” �

Als anderen geen reclame maken, doet Jane het zelf: “We maken

persberichten voor de huis-aan-huisbladen en lokale radio om nieuwe

vrijwilligers te werven. Ik vind een goede presentatie van de vrijwilligers-

centrale heel belangrijk. Daarom besteed ik meer aandacht aan pr. Ik wil

dat we worden gezíen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat iemand

die vrijwilligers nodig heeft, direct aan de vrijwilligerscentrale denkt. 

We moeten in beeld zijn. Vrijwilligerswerk heeft een stoffig imago. Ik wil me

profileren en laten zien wat de vrijwilligerscentrale te bieden heeft.” �

Z

J A N E LO B L E S
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CIVIQ heeft inmiddels grote expertise

opgebouwd rond veelkleurig vrijwilligers-

werk. Het stimuleren van de vrijwillige inzet

van allochtonen moet van twee kanten komen,

zegt Saskia Daru van CIVIQ. Bestaande vrij-

willigersorganisaties moeten zich openstellen

voor nieuwelingen en eventueel hun aanbod

aanpassen. En die nieuwelingen, waaronder

allochtonen, moeten bereid zijn verder te kijken

dan hun eigen gemeenschap. “Nu zet men

zich vooral vrijwillig in binnen eigen organisaties,

dat is voor buitenstaanders niet zichtbaar.”

CIVIQ ontwikkelde verschillende methodieken,

waaronder de Routeplanner Stap Twee.

Bestaande vrijwilligersorganisaties kunnen

aan de hand daarvan aan de slag met inter-

culturalisatie en werving (zie: www.civiq.nl).

Edam
In Edam vindt najaar 2006 een leerwerkplaats

Gekleurd vrijwilligerswerk plaats. CIVIQ en

PRIMO nh verzorgen samen een viertal bijeen-

komsten (op 19 september, 31 oktober, 14 en

28 november, deelnemen kan ook nog halver-

wege, red.) voor vrijwilligersorganisaties en

allochtone vrijwilligers. Witte organisaties

moeten er zicht krijgen op mogelijke drempels

voor deelname van allochtonen. Het kan gaan

om praktische zaken, zoals het ontbreken van

contacten en informatie. Of om het moeilijk

grijpbare witte imago van een organisatie. 

Aan de hand van een concrete activiteit zullen

de deelnemers zich buigen  zich over de

vraag hoe zij allochtone vrijwilligers kunnen

werven en behouden. 

iets moeten weten, vindt de informatie - via

Mohamed of andere vrijwilligers - nu zijn

weg naar de achterban, dankzij de eigen ruimte. 

Ook Henk Mul maakt een link tussen vrijwillige

inzet en het belang van een eigen ruimte.

“Zo kunnen wij groepen als ouderen en hun

mantelzorgers bereiken. Het vergroot weder-

zijds de kennis van wat er speelt en nodig is.”

Er komt binnenkort een buurthuis in Edam,

waar iedereen welkom is. Maar de behoefte

aan een eigen ruimte voor de Marokkaanse

gemeenschap blijft, volgens Henk Mul. Dat die

voorziening ook openstaat voor autochtone

Edammers, spreekt voor hem en voor

Mohamed voor zich. Dat biedt zelfs perspec-

tief op omgekeerd meedoen. Henk: “Tijdens

de ramadan vorig jaar gingen verschillende

Nederlanders meebidden.”

Imago en identiteit
In de leerwerkplaats Gekleurd vrijwilligers-

werk kijken de deelnemers ook kritisch naar

hun imago. Om multicultureel te worden,

moeten witte organisaties hun identiteit 

wellicht bijkleuren.

In Edam zijn culturele botsingen tussen wit en

allochtoon overigens uitgebleven. Mohamed

Elouardiji: “Als we een dag organiseren in het

jongerencentrum, schenken we geen alcohol.

Daar maakt niemand problemen over. 

Net zomin als over gemengde activiteiten voor

jongens en meisjes, mannen en vrouwen.” 

Door samenwerking en ontmoeting verandert

er veel, aan beide kanten. Mohamed:

“Marokkaanse vrouwen verkopen zelfgebakken

koekjes, de opbrengst gaat naar de Edamse

voetbalclub. Een school voor speciaal onderwijs

vroeg mij laatst, hoe zij een eindfeest moeten

organiseren zoals wij dat op de school van mijn

kinderen deden. We moeten samenwerken

aan een betere toekomst.” �

In Edam leeft een relatief grote, van origine

Marokkaanse gemeenschap. De Marokkaanse

Edammers hebben enkele actieve vrijwilligers

voortgebracht. Mohamed Elouardiji is een van

hen. Hij werkt mee aan activiteiten op de

basisschool en sportclubs van zijn kinderen.

Verder is vrijwilligerswerk nog geen multi-

culturele aangelegenheid in Edam.

We praten erover met Mohamed Elouardiji en

Henk Mul, manager van Welzijn Edam. Zij wer-

ken sinds ruim een jaar intensief samen.

Mohamed: “Allochtone ouders zijn altijd bereid

te helpen bij de organisatie van een school-

voetbaltoernooi. Het probleem was dat 

niemand hen daarvoor vroeg. Marokkaanse

ouders hadden geen informatie. Zij wisten

ook niet dat de bibliotheek vooral op vrijwilli-

gers draait.” 

Informatie en mensen erbij betrekken, daar

schortte het aan. Én aan basisvoorzieningen.

De Marokkaanse stadsgenoten hadden tot

voor kort geen vaste eigen plek waar men

elkaar kon ontmoeten. Mohamed: “Elk jaar

moesten we opnieuw zoeken naar ruimte

voor gebedsdiensten en Ramadanvieringen.” 

Gevolg is dat ook de sociale functie van een

gebedsruimte ontbreekt. Dat bemoeilijkt de

communicatie, onder andere over de vrijwillige

inzet uit allochtone kring.

Een eigen ruimte
Met hulp van Welzijn Edam beschikt de

Marokkaanse gemeenschap nu tijdelijk over

een oud schoolgebouw. Als ’zijn mensen’

Vrijwilligerswerk
draagt bij aan integratie

Ontmoeting, onderling contact en

samenwerking tussen verschillende

bevolkingsgroepen. Dat is er nodig

voor de vrijwillige inzet van alloch-

tone Nederlanders. Het bevordert

ook de integratie. “Onze ouders

waren alleen op werk gericht. 

De tweede generatie weet dat we

blijven. Er is geen andere weg dan

meedoen.”  

M
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Vrijwilligersorganisaties hebben vaak moeite bestuursleden te vinden. Of ze zoeken  hulp bij het werven van fondsen. Zij kunnen zich

wenden tot het lokale steunpunt voor vrijwilligerswerk. Komen ze er daar niet uit of is er geen steunpunt  in de buurt, dan kunnen

zij een beroep doen op PRIMO nh. Of op de gepensioneerde profs van de SESAM Academie.

e gaan altijd eerst persoonlijk in gesprek om te kijken

wat er aan de hand is. Soms biedt zo’n eerste gesprek

al voldoende soelaas,” zegt Anneke Wienema. Zij en Julia

Koeman zijn de PRIMO nh adviseurs bij wie vrijwilligersorgani-

saties voor hulp kunnen aankloppen. “Als de problemen

complex zijn, bieden we meer diensten aan. Een verpleeghuis

met 300 vrijwilligers bijvoorbeeld, dat niet weet hoe ze die

moeten managen. Zij kunnen bij ons terecht. Samen nemen

we de stappen door die nodig zijn. We vullen hun vrijwilligers-

beleid niet in, maar adviseren hoe zij dat zelf kunnen ont-

wikkelen. We houden hen voor dat het heel belangrijk is om

dat in overleg met vrijwilligers te doen. Dus niet

topdown, van de leiding naar beneden de

organisatie in.” PRIMO nh werkt niet alleen

voor 100% vrijwilligersorganisaties. “Voor het

adviseren van professionele organisaties met

meer dan tien betaalde krachten, brengen wij de

helft van de kosten in rekening. Voor vrijwilligers-

organisaties zijn doorgaans geen kosten ver-

bonden aan onze dienstverlening.”

Ook ongeorganiseerde burgers, die met elkaar

bijvoorbeeld het initiatief voor een buurtevene-

ment nemen, kunnen bij het Servicepunt of een

adviseur van PRIMO nh terecht.

Speelotheken
Als een aantal vrijwilligersorganisaties tegen het-

zelfde probleem aanlopen, biedt PRIMO nh hen

een gezamenlijke activiteit aan. Anneke Wienema:

“Dat doen we nu met de speelotheken. Zij heb-

ben bijna zonder uitzondering moeite met het

vinden en binden van nieuwe medewerkers.

Wij bieden hen de cursus ’Aan de slag’, waarvoor

zij twee keer een dag naar PRIMO nh komen.

We geven informatie, maar ze gaan ook praktisch

aan de slag. Ze maken een plan van aanpak voor

de werving van nieuwe vrijwilligers. En voeren dat

in de zes weken na de cursus direct uit. Als een

speelotheek daar behoefte aan heeft, ondersteunt

PRIMO nh hen in die periode individueel. Zo voorkomen we

dat de cursusinformatie in een la verdwijnt. Vrijwilligers hebben

meestal geen tijd hun nieuwe kennis in praktijk te brengen. 

Een cursus heeft ook als voordeel dat de vrijwilligers onderling

ervaringen kunnen uitwisselen. De volgende cursus voor

speelotheken is op 30 januari en 6 februari 2007.”

Omdat veel vrijwilligersorganisaties kampen met geld- en vooral

tijdgebrek, weten ze de weg naar een lokaal steunpunt of naar

PRIMO nh niet altijd te vinden. “We hopen hén wel te bereiken,

onder andere met het aanbod dat we nu doen aan een hele

groep, zoals de speelotheken,” aldus Anneke Wienema.

“Komend najaar richten we ons speciaal tot vrijwilligersorganisa-

ties in de gemeenten Waterland en Anna Paulowna, die geen

lokaal steunpunt vrijwilligerswerk hebben. Zo kunnen steeds

meer organisaties hulp krijgen bij het werken met vrijwilligers.” 

Meer informatie: Anneke Wienema, awienema@primo-nh.nl �

Passen en Meten
Sinds 2004 organiseert PRIMO nh workshops Passen en Meten, samen met lokale vrijwilligers-

steunpunten. Onder deze noemer presenteren zij instrumenten en methodieken rond het flexibili-

seren van organisaties en het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers. Ook dit jaar staan weer

verschillende workshops Passen en Meten op het programma. Voor het lokaal in praktijk brengen

van de verworven methodieken, zocht PRIMO nh tevens samenwerking met de SESAM Academie.

SESAM Academie
De SESAM Academie is een in 2002 opgerichte Academie voor Senioren en Samenleving in

Apeldoorn. 55-plussers, die jarenlang leiding gaven in bedrijven, stellen als vrijwillige coach of

adviseur hun kennis en ervaring ter beschikking aan de samenleving. De senioren volgen een

korte opleiding. Hun vrijwillige inzet leidt, als het goed is, tot kwaliteitsverbetering en professiona-

lisering van maatschappelijke organisaties. Vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op

een adviseur of coach van SESAM. Bijvoorbeeld voor het laten doorlichten van hun organisatie

of het ontwikkelen van een toekomstvisie. De SESAM-adviseurs kunnen ook voor financieel

beheer zorgen.

Heemstede
Vrijwilligersorganisaties in Heemstede deden ervaring op met adviseurs van de SESAM Academie.

Onder andere de wereldwinkel. Hun vrijwilligers staan het liefst in de winkel. Daardoor komen

werkzaamheden als voorraadbeheer of promotie in de knel. De wereldwinkel kreeg hulp van

een SESAM-adviseur om een oplossing voor dit probleem te vinden.

PRIMO nh nam het initiatief voor de ondersteuning. Zij wilde vrijwilligersorganisaties, die eerder

workshops in het kader van Passen en Meten volgden, in contact brengen met de SESAM-

adviseurs. Het Steunpunt vrijwilligerswerk Heemstede was de schakel tussen PRIMO nh en de

vrijwilligersorganisaties. “We organiseerden samen een bijeenkomst om de partijen bij elkaar te

brengen en houden een vinger aan de pols,” zegt coördinator José van Duin van het steunpunt.

“De gesprekken tussen de organisaties en de SESAM-adviseurs hebben plaatsgevonden, waar-

onder die met de wereldwinkel. De vrijwilligers van de SESAM Academie brengen ervaring uit

het bedrijfsleven mee. Zo systematisch en professioneel als zij hulp bieden, zouden wij het

als steunpunt niet kunnen. Ik heb daar ook geen uren voor.” 

Castricum
Ook hier hebben vrijwilligersorganisaties hun voordeel kunnen doen met adviezen van de

SESAM Academie. Gaat het in de workshops Passen en Meten in algemene zin om het vinden

en binden van vrijwilligers. Mensen van de SESAM Academie geven adviezen op maat, afhan-

kelijk van de vraag. “De Dierenambulance kampt bijvoorbeeld met een overbelast bestuur,”

vertelt coördinator Irene Zijlstra van Welzijn Castricum. “Men wil een betere taakverdeling. 

De SESAM-adviseur helpt om de verschillende werkzaamheden bij afzonderlijke mensen

onder te brengen. Er ligt een beleidsplan en een meerjarenbegroting. De vrijwilligers zijn erg

enthousiast over de begeleiding.” Bij een Ggz-instelling licht de SESAM-adviseur de taken van

de coördinator door. Irene Zijlstra: “Er komt nu meer duidelijkheid over haar functie.” 

De organisaties hebben volgens haar duidelijk baat bij de adviezen. “Bij de een blijkt dat er

meerdere problemen spelen, bij de ander dat de interne communicatie beter moet. Sommige

adviseurs van de SESAM Academie voelen zich zo betrokken dat ze over een tijdje terugkomen

om het vervolg te bespreken.”

Meer informatie: Kees Plugboer, kplugboer@primo-nh.nl en www.sesamacademie.nl

De ondersteuning van vrijwilligersorganisaties

W”



12 | DE PR IMO

Maatschappelijke  
Vliegende brigadier
Marianne Baltjes van PRIMO nh

is een van de vliegende briga-

diers voor maatschappelijke 

stages van landelijke organisatie

Civiq. Zij ondersteunt lokale

coördinatoren van de steun-

punten vrijwilligerswerk bij het

starten met maatschappelijke

stages, onder andere bij het

maken van een projectplan en

het aanvragen van subsidie bij

het Oranjefonds. Ook organiseert

PRIMO nh leergroep bijeenkom-

sten waar de coördinatoren van

maatschappelijke stages onder

meer good practices  kunnen

uitwisselen, kostprijsberekeningen

leren maken of worden getraind

in marketing, gericht op jongeren.

Meer informatie:

Marianne Baltjes,

mbaltjes@primo-nh.nl
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Scholiere Jonneke koos voor dansvoor-

stellingen met moeilijk lerende kinderen.

“Het was leuk om te doen. De kinderen

hadden veel plezier. Ik denk dat ik later ook

iets met kinderen ga doen. Ik heb geleerd

hoe ik met zulke kinderen om moet gaan.”

Lee moest activiteiten bedenken voor 

tieners in een asielzoekerscentrum. 

“Ik kwam in contact met veel verschillende

culturen. Ik denk dat ik in de toekomst ook

vrijwilligerswerk ga doen. Het geeft mij een

goed gevoel als ik mensen blij kan maken.”

Roy zag het nut van zijn vrijwillige inzet

wel in, maar het was toch vooral een 

verplichting. “Ik leerde ouderen hoe ze

met een mobieltje moeten omgaan. 

Als ze een beroerte krijgen, moeten ze

toch hulp kunnen inroepen.”

Naïma ging verschillende keren wandelen

met bejaarden uit een verzorgingshuis.

“Het waren twee leuke middagen. 

We praatten met elkaar. Je moet er wat

van maken, toch?! 

De ouderen waren heel dankbaar. 

Ze hadden niet verwacht dat wij jongeren

dit zouden doen. ’De jongeren van tegen-

woordig…’ Iedereen zeurt daarover. 

Wij laten zien dat het ook anders kan. 

De ouderen waren heel enthousiast.” 

met het totale, veelzijdige aanbod voor de

leerlingen. Vrijwilligersorganisaties kunnen bij

ons een workshop volgen. Daar gaan we in

op vragen als: wat willen jongeren, waar zijn

ze goed in, wat trekt ze aan, hoe werf je ze,

hoe ontvang hen? Daar betrekken we de

coördinerende docenten van deelnemende

scholen bij. Wij noemen het project Free

Choice. Scholieren moeten het vrijwilligers-

werk dat ze gaan doen, vrij kunnen kiezen.”  

Het organiseren en verder ontwikkelen van

maatschappelijke stages is een steeds groter

wordend deel van haar werk. “Eerst ging het

om een klas van 25 leerlingen voor één of

twee dagdelen. Nu is het voor alle 80 tot 100

leerlingen uit een bepaald jaar. We proberen

de stages structureel te maken. Bijvoorbeeld

door ze een heel kwartaal te laten doorlopen.

Of door leerlingen in lesuren te compenseren

als zij zich buiten schooltijd vrijwillig inzetten.” 

Oud & jong

De resultaten van de stage kunnen verrassend

zijn. “Leerkrachten leren hun leerlingen op een

andere manier kennen. Bijvoorbeeld als blijkt

dat jongens het best leuk vinden om met

ouderen in een zorginstelling op te trekken,”

zegt Jacqueline. 

En ook de oudere vrijwilligers in traditionele

organisaties zijn er blij mee, is haar ervaring.

“Zij klaagden vroeger altijd dat er zo weinig

jongeren aan vrijwilligerswerk deden. Daar is

door de maatschappelijke stages behoorlijk

verandering in gekomen.”

Meer informatie: 

Kor Berghuis, www.civiq.nl en 

www.versa-bureauvrijwilligerswerk.nl  

Civiq bracht een dvd uit over maatschappelijke

stages, Het betere werk, aldaar te bestellen.

Maatschappelijke stages van scholieren zijn de jongste

loot aan de stam van vrijwillige inzet. Leren buiten de

schoolmuren. Het gaat meestal om kortdurende klussen

met zichtbaar resultaat, zoals koken voor daklozen. 

Organisaties die zitten te springen om vrijwilligers, krijgen

nieuwe aanwas.

stages

Maatschappelijke stages dienen meer-

dere doelen en bieden verschillende

partijen perspectief. De landelijke overheid

wil dat in 2007 25% van de middelbare

scholen hun leerlingen maatschappelijke stages

aanbieden. Dat past in het streven burgers

iets te laten doen voor de samenleving. 

Deelnemende scholen denken vooral aan

het leerdoel. In een maatschappelijke stage

leren jongeren samenwerken en zelf verant-

woordelijk te zijn.

Voor leerlingen kan de maatschappelijke stage

een leuke manier zijn om zich te oriënteren

op een mogelijk beroep. 

Vrije keuze

Het initiatief voor de stages gaat uit van de

scholen. Voor vrijwilligersorganisaties en de

steunpunten vrijwilligerswerk zijn het welkome

gasten. “Extra handen in de kinderboerderij zijn

altijd welkom,” zegt Jacqueline van Rossum.

“Ook bij organisaties met ouderen kunnen

we de leerlingen makkelijk plaatsen.

Ouderen en jongeren vormen een goede

combinatie.” 

Jacqueline van Rossum is coördinator van

Bureau Vrijwilligerswerk in de Gooi & Vecht-

streek, locatie Bussum-Naarden. Scholen in

Hilversum waren de eersten met maatschappe-

lijke stages in de regio. Toen dat bekend werd,

volgden de middelbare scholen in Bussum

en omgeving. “Zij komen naar ons toe. 

Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod. 

We werven door vrijwilligersorganisaties aan te

schrijven. Vervolgens maken we een boekje

M
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Interessante websites

www.maatschappelijkestages.nl

Is gemaakt door Civiq, in samenwerking met CPS onderwijsontwikkeling en advies. De site

biedt u de informatie en hulpmiddelen om maatschappelijke stages tot een succes te maken.

Informatie over het benaderen van (toekomstige partners) en over bemiddeling en hulp-

middelen als werkvormen, lesmateriaal, een modelovereenkomst en nog veel meer.

www.betrokken.nu

Een website voor ondernemers en maatschappelijke instellingen op zoek naar samenwerking

met anderen. U vindt er lokale makelaars. Zij vormen de verbinding tussen maatschappelijke

organisaties en het bedrijfsleven. Ga naar www.betrokken.nu voor de snelste route naar

maatschappelijk betrokken ondernemen.

www.makeadifferenceday.nl

Tijdens een Make a Difference Day (MADD) doen zoveel mogelijk mensen in Nederland één

of twee dagen vrijwilligerswerk. De communicatie verloopt vooral via de website van Make

a Difference Day. U vindt er onder andere draaiboeken, voorbeeldpersberichten en digitaal

materiaal dat u voor de promotie van uw eigen MADD kunt gebruiken. 

www.ikbengeweldig.nl

Een digitale vrijwilligersvacaturebank voor

jongeren met oproepen en leuke ideeën. 

De Nationale Jeugdraad zette de website

op. De Jeugdraad is een landelijke koepel

van jongerenorganisaties, die vindt dat

jongeren tussen de 12 en 30 moeten

kunnen meedoen, meedenken en mee-

beslissen over alles wat zij belangrijk vinden.

Daarom organiseert hij activiteiten en zet

hij projecten op, zoals de ’Ik Ben Geweldig

campagne’, voor én door jongeren.

www.samen.nl

Samenleving & Bedrijf is een ’doenetwerk’

om Maatschappelijk Verantwoord Onder-

nemen (MVO) in de praktijk te brengen.

Het netwerk heeft programma’s op het

gebied van werknemersvrijwilligerswerk,

coaching van vmbo-leerlingen, verzuim-

preventie en reïntegratiebevordering. 

U vindt alle informatie op www.samen.nl

www.beursvloer.com

Civiq, Fortis Foundation Nederland en

KPMG streven jaarlijks naar minimaal tien

lokale beursvloeren in Nederland. Op de

beursvloer handelen vragers en bieders 

in vrijwilligerswerk in de meest brede zin.

Op de website staat wat deze organisaties

u kunnen bieden, wat er bij een beursvloer

komt kijken en hoe u een lokale beursvloer

kunt (helpen) organiseren. 

www.bestuurwijzer.nl

BestuurWijzer brengt hooggekwalificeerde

50-plussers en maatschappelijke organisa-

ties in heel Nederland bij elkaar. De vrij-

willigersvacaturebank van BestuurWijzer is

een digitaal meeting/matchpoint.

www.civiq.nl

Civiq is het landelijke kenniscentrum en

adviesbureau op het gebied van vrijwillige

inzet. De medewerkers stimuleren, ver-

nieuwen en versterken de vrijwillige inzet

in Nederland. De website geeft u een 

uitgebreid overzicht van de projecten, 

activiteiten en werkterreinen van Civiq. 

www.vrijwilligerswerk.nl

Een website als startpagina voor vrijwilligers-

werk in Nederland. U vindt er verwijzingen

naar websites, organisaties en alle lokale

en landelijke vacaturebanken met interes-

sante klussen bij u in de buurt.

www.sesamacademie.nl

De SESAM Academie biedt senioren die

jarenlang leidinggevende functies in het

bedrijfsleven hebben gehad, de mogelijk-

heid zich met hun kennis en ervaring zinvol

in te zetten voor de samenleving.

Maatschappelijke organisaties kunnen via de

SESAM Academie in contact komen met

hun zeer gemotiveerde vrijwilligers, die u

kunnen ondersteunen bij zaken als kwali-

teitsverbetering en professionalisering.

W W W . P R I M O - N H . N L

Hoe u eenzaamheid het hoofd kunt bieden
Handboek interventies bij eenzaamheid voor gemeenten en

instellingen zorg en welzijn

PRIMO nh daagt met dit handboek gemeenten en zorg- en welzijns-

organisaties uit om eenzaamheid op de lokale agenda te zetten.

Eenzaamheid, vooral onder ouderen, verdient de aandacht van

vrijwilligers en professionele organisaties. Uitgave: GGD West Friesland,

stichting Welzijn Ouderen West-Friesland en PRIMO nh, maart 2006

Meer informatie over deze publicatie vindt u op www.primo-nh.nl   

Fondswerving in zeven stappen
Vrijwilligersorganisaties hebben vaak weinig kennis en ervaring

met het werven van financiële middelen voor nieuwe materialen,

activiteiten of projecten. In Fondswerving in zeven stappen zetten

we de verschillende mogelijkheden en vereiste handelingen op

een rijtje. Vrijwilligersorganisaties kunnen daarmee zelf aan de

slag. Het zevenstappenplan wijst u systematisch en effectief de

weg naar aanvullende financiering. 

U kunt de publicatie downloaden van www.primo-nh.nl 

Publicaties PRIMO nh
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Vrijwilligersorganisaties zouden net als bedrijven aparte

aandacht aan vernieuwing moeten besteden. En innova-

tieve projecten uitbroeden. De financiering hoeft volgens

sociaal ondernemer Frans Huissen geen probleem te zijn:

“Voor goede plannen is altijd geld.” 

Fondsen
Veel steunpunten vrijwilligerswerk

krijgen van de gemeente een basis-

bedrag, waarvan ze huisvesting en

één of twee betaalde medewerkers

betalen. Provincies doen alleen nog

aan cofinanciering. Om nieuwe activi-

teiten op poten te zetten of nieuwe

groepen vrijwilligers te bereiken,

kunnen organisaties ook een beroep

doen op fondsen en sponsors.

Bekende fondsen zijn:

Oranjefonds

VSB Fonds

Stichting DOEN

SKAN Fonds 

Op hun websites vind je informatie

over hoe je geld kunt aanvragen: 

www.oranjefonds.nl; 

www.vsbfonds.nl; 

www.doen.nl en 

www.skanfonds.nl. 

Voor sponsoring kunt u aankloppen

bij (lokale) bedrijven. 

Wat doet PRIMO nh
Met vragen over financiering en 

fondsen kunt u ook bij PRIMO nh

terecht voor: 

het bespreken van uw vraag 

informatie

doorverwijzing 

Ook kunt u onze publicatie

’Fondswerving in zeven stappen’

downloaden van de website

www.primo-nh.nl

rans Huissen was directeur van het Haarlemse kringloopbedrijf De Schalm. Vorig jaar begon hij

voor zichzelf. Zijn bedrijf Liedevin ondersteunt (kleine) bedrijven en instellingen om zich te

positioneren en creatief in de kijker te spelen. Ook is hij fondsenkenner. 

PRIMO nh vroeg hem op zoek te gaan naar nieuwe financieringsbronnen voor vrijwilligerswerk

in Noord-Holland. En de bestaande financieringsmogelijkheden in kaart te brengen. Dat moet

perspectief bieden aan organisaties, die nu vaak niet meer kunnen bekostigen dan louter hun

voortbestaan, soms zelfs dat nog niet. 

Vrijwilligerswerk is voor bestaande fondsen geen aparte categorie. Jeugd, welzijn en ontwikkelings-

werk zijn dat bijvoorbeeld wel, zegt Frans. Volgens hem is dat echter geen beletsel. “Vraag gewoon

geld aan,” zegt hij. “Die fondsen zijn ervoor. Vrijwilligerscentrales zouden verder kunnen kijken dan

naar overheidsfinanciering alleen. Als er bezuinigd wordt, schiet men te snel in de slachtofferrol.

Ben je afhankelijk van de markt, dan leer je marktgericht denken. Vrijwilligersinitiatieven zouden

zich actiever en zelfbewuster kunnen opstellen.” 

Samenwerking
Vrijwilligersorganisaties die ondersteuning nodig hebben, moeten volgens Frans niet alleen denken

aan het indienen van aanvragen bij fondsen. Particuliere fondsen als Stichting DOEN stellen namelijk

als voorwaarde dat het om vernieuwende activiteiten moet gaan, waar de organisatie dan éénmaal

stimuleringsgeld voor krijgt. Actief om je heen kijken en lokale samenwerkingspartners zoeken,

biedt soms meer mogelijkheden, zowel voor ondersteuning als voor de continuïteit. “Geloof in je

eigen kracht en zoek partners om mee samen te werken. Maak je plannen sexy. Vraag als je nieuwe

vrijwilligers nodig hebt, een reclamebureau de wervingscampagne te verzorgen. Dat doet zo’n bureau

er vaak even bij. Ze hebben er zelf ook baat bij.”

Meer informatie: Kees Plugboer, kplugboer@primo-nh.nl �

F
“Maak ’t sexy”

Het Cursus- en Congresbureau van PRIMO nh organiseert elk jaar een groot aantal cursussen, congressen en expertmeetings. U vindt

het actuele aanbod op www.primo-nh.nl. Meer informatie krijgt u bij Manja Greutert, tel: 0299 418 700 of congres@primo-nh.nl.

Agenda Cursus- en Congresbureau

Persoonsgebonden budget in de Wmo 24 oktober, 9.00-17.00 u, PRIMO nh
Als de Wmo is ingevoerd, moeten gemeenten inwoners de keuze geven tussen
producten in natura en een persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb kunnen
mensen zelf uitmaken wie ze inschakelen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp,
verzorging of het leveren van een nieuwe rolstoel. Het pbg geldt voor alle individuele
voorzieningen. Op 24 oktober wisselen we informatie uit over de zorgverzekerings-
wet, de sociale werkvoorziening, gebundeld vervoer en het participatiebudget.
Doelgroep: patiëntenorganisaties, vrijwilligers die de belangen van chronisch zieken
en mensen met een beperking behartigen.

Effectief jeugdbeleid door goed samenspel 31 oktober, 13.00-16.30 u, PRIMO nh
PRIMO nh ontwikkelde, samen met anderen, een checklist voor het verbeteren van
de samenwerking tussen partners in het lokale jeugdbeleid. Hoe kun je de checklist
gebruiken? Op 31 oktober komen concrete aanknopingspunten aan de orde, kunt
u handige tips verwachten en inspiratie opdoen. Doel is de samenwerking tussen
jongerenwerk én gemeente in kader van het jeugdbeleid een kwaliteitsimpuls te
geven. Doelgroep: wethouders, beleidsambtenaren en managers jongerenwerk.

Jongerenwerk, een vak apart 31 oktober, 14 en 28 november, 10.00-16.00 u,
PRIMO nh De functie van jongerenwerker vraagt om specifieke kennis, vaardigheden
en een op de doelgroep gerichte werkhouding. We starten deze basiscursus
Jongerenwerk, een vak apart! - die meerdere dagen duurt -  met de uitgangspunten
van de functie. Vervolgens krijgt u ondersteuning bij het invullen ervan.
Doelgroep: beginnende beroepskrachten in het jongerenwerk.   

Thuis in de Brede School 2 november, 9.30-15.00 u, PRIMO nh Een studiedag
over ouderenbetrokkenheid. Experts presenteren nieuwe inzichten en inspirerende
methodieken, zowel om ouders bij de Brede School te betrekken als om de
communicatie te bevorderen tussen autochtone en allochtone ouders. Naast good
practices en workshops is er gelegenheid tot vragen stellen. Doelgroep: Brede School-
coördinatoren

Opbouwwerk, een vak apart 7 november 9.30-13.00 u en 28 november
9.30-16.30 u, PRIMO nh PRIMO nh verzorgt opnieuw de cursus Opbouwwerk,
een vak apart! We besteden aandacht aan de taken en rollen van de opbouwwerker.
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Ook komen tips, methoden en instrumenten aan de orde, die direct bruikbaar zijn in de eigen werkpraktijk.
Doelgroep: opbouwwerkers en medewerkers samenlevingsopbouw die graag verdieping in hun werk aanbrengen.

Wet werk- en bijstand 10 november 9.00-17.00 u, PRIMO nh Deze studiedag gaat over de raakvlakken van
de Wmo en de Wwb en cliëntenparticipatie. Beide wetten nodigen uit tot burgerparticipatie op basis van infor-
matieverstrekking, uitwisseling en discussie. We geven aanbevelingen over een aanpak. Doelgroep: Platforms
Gehandicaptenbeleid en gehandicaptenberaden, leden van de Federatie van Ouderverenigingen in Noord-Holland
en cliëntenraden

Wat nou lastig? 10, 17,  24 en 1 december, 9.30-12.00 u, PRIMO nh Begeleiden van groepen kinderen in de
bso is leuk en inspirerend. Maar soms kun je echt met de handen in het haar zitten. Begeleiders krijgen, vaker
dan vroeger, te maken met lastig gedrag. Het kost hen veel energie om de groepen op een goede manier te
leiden. In de cursus Wat nou lastig? kijken we hoe je als begeleider in de bso op een prettige manier leiding
kunt geven. Doelgroep: groepsleiding buitenschoolse opvang.

Hoe werkt dat? Werkconferentie Wijksteunpunten breed 15 november, 9.00 - 13.00 u (na afloop lunch),
Provinciehuis Haarlem De provincie Noord-Holland wil graag bijdragen aan de totstandkoming van wijksteunpunten
breed in een aantal Noord-Hollandse gemeenten. Zij doet dat door kennisoverdracht en de provinciale subsidie-
regeling wijksteunpunten. Op de werkconferentie, met aansprekende voorbeelden, wil de provincie u verder op
weg helpen om wijksteunpunten breed te realiseren. Doelgroep: gemeentelijke bestuurders en/of beleidsmede-
werkers en beleidsmedewerkers en/of staffunctionarissen van zorg- en welzijninstellingen en woningcorporaties.

Scholingstraject allochtone vrouwen 16 november, 12.30-17.00 u, PRIMO nh Op deze conferentie presenteren
we succesvolle korte scholingstrajecten voor allochtone vrouwen. Onder andere het scholingstraject Intermediair
van PRIMO nh. Doel is gemeenteambtenaren uit Noord-Holland te enthousiasmeren voor een scholingstraject
Intermediair in de eigen gemeente. Daarnaast willen we professionals uit de volwasseneneducatie stimuleren, meer
vraaggericht en nauwer samen te werken. Doelgroep: allochtone vrouwen, maatschappelijke (o.a. welzijnsinstel-
lingen) en onderwijsinstellingen (o.a. CWI, volwasseneneducatie), gemeenten Noord-Holland en reïntegratiebureaus.

Logeerhuizen Noord-Holland 20 november, 12.00 - 17.00 u, PRIMO nh Een bijeenkomst om ervaringen
uit te wisselen uit de dagelijkse praktijk. Centraal staan de financiering van de zorg, het vervoer van de
logé(e)s en de voorlichting en begeleiding van ouders. Tijdens de bijeenkomst zijn ook vertegenwoordigers
van CIZ, Zorgkantoor en MEE aanwezig. Doelgroep: coördinatoren logeerhuizen in Noord-Holland.

Buurt voor alle leeftijden 21 november, 12 december 2006 en 9 januari 2007, 12.30 - 15.30 u, PRIMO nh
De Buurt voor alle leeftijden is een beproefde methode, ontwikkeld door het NIZW en uitgezet in verschillende
gemeenten in Nederland. Het uitgangspunt is: intergenerationele conflicten in de buurt samen aanpakken. Politie,
jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk en de gemeente werken samen om conflicten tussen jong en oud de
baas te worden. Doelgroep: jongerenwerkers, opbouwwerkers, ouderenwerkers, politie en gemeenteambtenaren.

Werkbezoek ’Sociale en fysieke pijler bij herstructurering’ 30 november 2006, 12.00 -17.00 u, Stadskantoor
Beverwijk en Vestigingskantoor Pré Wonen. Bezoek aan het stadsvernieuwingsproject van de Oranjebuurt in
Beverwijk. Ontvangst door de gemeente Beverwijk en de woningcorporatie Pré Wonen. Informatie over de
visie en aanpak van de gemeente en de woningcorporatie en over de wijze waarop bewoners daarbij worden
betrokken. Doelgroep: gemeenten, instellingen voor zorg en welzijn, woningcorporaties en bewonersorganisaties

Krachten bundelen door transculturele hulpverlening 30 november, 9.00 -16.30 u, PRIMO nh Een studiedag
voor hulpverleners, met workshops over manoeuvreren tussen culturen en alternatieven voor geweld.
Doelgroep: hulpverleners.

Werkbezoek ’Sociale en fysieke pijler bij herstructurering’ 30 november 2006, 12.00 -17.00 u,  Stadskantoor
Beverwijk en Vestigingskantoor Pré Bezoek aan het stadsvernieuwingsproject van de Oranjebuurt in Beverwijk.
Ontvangst door de gemeente Beverwijk en de woningcorporatie Pré Wonen. Informatie over de visie en aanpak
van de gemeente en de woningcorporatie en over de wijze waarop bewoners daarbij worden betrokken.
Doelgroep: gemeenten, instellingen voor zorg en welzijn, woningcorporaties en bewonersorganisaties

Welzijn versterkt actief burgerschap 6 december, 10.00 -17.00 u, P3 in Purmerend Een regioconferentie om
de rol van overheid en welzijnswerk in het versterken van burgerschap nader te belichten. We bespreken maat-
schappelijke vraagstukken en actuele thema’s. Ook willen we reflecteren op de rol van overheid en welzijnswerk
en de wederzijdse verwachtingen. Doelgroep: vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties,

Veiligheid van gehandicapten bij rampen 8 december, 9.00-17.00 u, Rijper Eilanden Bij rampenoefeningen
blijven gehandicapten te vaak buiten beeld. Een inhaalslag is nodig. Mensen met een handicap en hulpverleners
moeten zich goed kunnen voorbereiden om in staat te zijn tot adequaat handelen. Een handicap mag tijdens
een ramp geen extra hindernis zijn. Doelgroep: lokale organisaties van chronisch zieken en mensen met een
handicap en platforms gehandicaptenbeleid.

Regievoering, ideeënbeurs Wonen Welzijn Zorg 13 december, 9.00-13.00 u, Haarlem De jaarlijkse provinciale
WWZ-conferentie gaat over regievoering: Regie: wie is hier de baas?  Net als vorig jaar heeft de conferentie de vorm
van een Ideeënbeurs. Meer informatie over de ideeënbeurs vindt u op www.wwz-nh.nl. Doelgroep: WWZ-partners
van de provincie en Noord-Hollandse sleutelfiguren op dat gebied. 

Aan de slag: het vinden van vrijwilligers voor speelotheken 30 januari en 6 februari 2007, 9.00-15.00 u,
PRIMO nh Zonder vrijwilligers geen speelotheken. De meeste speelotheken hebben een tekort aan vrijwilligers.
Dat betekent nog meer werk voor de toch al zo drukke vrijwillige medewerkers. Hoe kunnen speelotheken vrijwilligers
vinden (en binden)? Ons ondersteuningsaanbod is begin januari 2007 beschikbaar. Doelgroep: speelotheken
in Noord-Holland.

Training Personal coach voor senioren Januari t/m april 2007, 7 dagen (gezamenlijk vast te stellen),
9.30-15.00 u, PRIMO nh Tijdens de training leert u een methodiek voor communicatieve zelfsturing bij ouderen
die kwetsbaar en eenzaam zijn. De methodiek is ook geschikt voor andere kwetsbare burgers die een beroep
doen op de Wmo, zoals gehandicapten. Doelgroep: ouderenadviseurs, zorgconsulenten, maatschappelijk werkers
en activiteitenbegeleiders met een hbo-opleiding.


