JAARBEELD 2021
Vrijwilligerscentrale Huizen

Door co-creatie en als kennispartner in positie in een veranderende maatschappij!
Bij het samenstellen van dit jaarbeeld kijken wij terug op twee jaar pandemie, vier zware stormen achter elkaar
en nu een oorlogssituatie op nog geen 1782 km hiervandaan. De omvang en reikwijdte ervan is nog niet
duidelijk, maar dat er weer een periode aanbreekt die van invloed is op de samenleving, zowel sociaal als
economisch, is onvermijdelijk.
Beperkingen en onzekere tijden zetten tegelijkertijd alles wat wel kan en goed gaat in een ander daglicht. In
Huizen komt telkens weer veel vrijwillige energie vrij en bij VC Huizen zetten wij ons in om deze energie zo goed
mogelijk te laten stromen door advisering, verbinding, regisseren, faciliteren en partneren.
2021 was een jaar vol impactvolle en inspiratievolle momenten. Het was ook een jaar van vernieuwing,
ontschotting, het verder verkleinen van fragmentatie door co-creatie en verbinding en de doorontwikkeling naar
de rol van kennispartner.
Door de ontwikkelingen in de zorg is er extra aandacht voor de maatjesvraagstukken. Er is onderzoek gedaan
onder actieve vrijwillige maatjes én onder potentiële nieuwe maatjes. We hebben boeiende thema’s besproken,
zoals de toekomst van vrijwillige inzet, met besturen, directies en vrijwilligerscoördinatoren van organisaties én
bedrijven.
Er zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan, onder andere met Vivium Zorggroep, met wie wij een programma
zijn gestart waarbij vrijwillige maatjes gekoppeld worden aan inwoners met (beginnende) dementie. Dit
programma bestaat onder andere uit het opzetten van een laagdrempelige maatwerk opleiding en intervisie
momenten.
In samenwerking met een aantal maatjes werken wij aan een ambassadeursprogramma, om zo nog meer
inwoners van Huizen te enthousiasmeren om maatje te worden voor een ander. Ook Young Impact, waarmee in
co-creatie een programma is georganiseerd bij Het Erfgooiers College, betrekken wij hierbij.
Samen met Versa Welzijn, gemeente Huizen, Gooise Meren en Hilversum hebben wij onderzocht hoe een MDT1programma in Gooi- en Vechtstreek kan worden vormgegeven. De aanvraag is beoordeeld als relevant, maar
werd helaas afgewezen. In 2022 gaan wij onderzoeken wat ervoor nodig is om alsnog een regio-breed
programma voor jongvolwassenen (14 – 27 jaar) op te starten.
2021 was het tweede jaar waarin de pandemie nog grip op ons had; waarbij het ene moment weer meer kon en
mocht, dan op het andere moment. Dit heeft zijn weerslag gehad op de bijeenkomsten en activiteiten die wij
hadden gepland, maar ook op de vele vrijwilligersorganisaties die vrijwilligers opeens andere keuzes zagen
maken.
In 2021 is de 1e Huizer vrijwilligersprijs uitgereikt en een stimuleringsprijs voor een jonge vrijwilliger die een
betekenisvol initiatief heeft opgezet. Een mooie afsluiting van het Nationaal Jaar voor Vrijwillige Inzet, dat in
Huizen officieel werd geopend door Burgemeester N. Meijer voorafgaand aan een (online) bijeenkomst met
Professor Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk.
In mei 2021 heeft VC Huizen haar toekomstvisie gepresenteerd aan gemeente Huizen en afspraken gemaakt
over de aanvraag 2022 en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. De huidige indeling (Vrijwillige
inzet algemeen, Maatschappelijke stage, Vrijwillige thuishulp, Huizen voor elkaar) en de afspraken over
kwantiteit (zoals aantallen bezoekers) worden losgelaten.
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MDT = Maatschappelijke Dienst Tijd

In plaats daarvan heeft VC Huizen 4 clusters gedefinieerd waaraan relevante thema’s worden verbonden:
Informele Zorg, Jong Beginnen, (Sociale) Participatie en Zingeving. Deze worden nader uitgewerkt in 2022. Dan
zal ook de samenwerkingsovereenkomst 2023 - 2026 met gemeente Huizen worden vormgegeven. Dit proces is
in 2021 opgestart.
In dit jaarbeeld maken we al een brug naar de toekomst, waarbij wij inzetten op verantwoording vanuit het
vertrekpunt sociale winst en waarde (social profit); van interventie naar impact én samenleving. Hierbij is de
inzet die VC Huizen genereert van meer waarde dan alleen de match. Deze waarde is pas over langere periode
zichtbaar. Zie het als een steen die in de vijver wordt gegooid en elke rimpeling een effect is op de eerste
handeling.

Dank! Graag bedank ik iedereen die in het afgelopen jaar met ons heeft samengewerkt. Samen brengen wij
vrijwillige inzet, ieder op zijn eigen wijze, verder. Dank voor jullie tijd, inzet, toewijding aan en de liefde voor de
organisaties en inwoners in Huizen. Zonder al deze inzet was veel, heel veel, niet mogelijk.
Jolanda Westrum
Directeur

Co-creatie is voor VC Huizen een paradigma, een manier van denken, van kijken naar dingen. Op elkaars schouders
staan om werkelijk vooruitgang te boeken. Kortom: een manier van werken en door samenwerking nieuwe
horizonnen ontdekken

2021: Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet
2021 is door het NOV2 uitgeroepen tot het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. VC Huizen heeft in 2020 vanuit haar
lidmaatschap meegedacht in de voorbereidingen. Het centrale thema ‘Mensen maken Nederland’ is omgedoopt
naar een lokale versie ‘Mensen maken Huizen’. Het nationaal jaar werd in Huizen geopend door burgemeester
N. Meijer voorafgaand aan het webinar “Duurzaam en circulair vrijwilligerswerk – zaaien en oogsten” door Lucas
Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk aan Erasmus University. Dit webinar werd niet alleen gevolgd door inwoners
uit Huizen, maar ook door veel geïnteresseerden uit het land.
In het kader van ‘Mensen maken Huizen’ is een campagne gestart, waarbij er ook 4 POP UP momenten zijn
georganiseerd in de wijk. Het 4e moment is helaas vanwege de lockdown doorgeschoven naar 2022. In de
verschillende wijken hebben wij locaties gezocht waar vrijwilligers actief zijn (sportvereniging – TV Huizen -, kerk
– Goede Herder kerk -, theater – de Boerderij -, school – Elan College). Op afspraak zijn er gesprekken met
organisaties en initiatiefnemers gehouden. Dit was een dusdanig succes, dat wij dit voortzetten in 2022 e.v.
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De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

Wij zijn gestart met een team van Media-makers om de ‘Helden van Huizen’ in beeld te brengen door middel
van foto’s, vlogs en interviews. Facilicom Group Foundation heeft een donatie gedaan waarvan een fototoestel is
gekocht, om ook inwoners die niet in het bezit zijn van een fototoestel, in de gelegenheid te stellen om deel te
nemen aan de Media Makers. Er zijn workshops georganiseerd voor de vrijwillige fotografen en
interviewers/tekstschrijvers. In 2022 krijgt dit nog een vervolg, aangezien ook hier, vanwege de lockdown, een
aantal bijeenkomsten moest worden geannuleerd.

Gemeente Huizen heeft ons in de gelegenheid gesteld om het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet een extra impuls te
geven door middel van een incidentele subsidiebijdrage, waarmee we in samenwerking de 1e Huizer
vrijwilligersprijs hebben uitgereikt: dé waarderingsprijs voor vrijwilligers en organisaties.
Deze prijs bestaat uit twee delen: 1 prijs voor een vrijwilliger die zich al jaren op een bijzondere wijze inzet voor
de lokale gemeenschap in Huizen en 1 stimuleringsprijs voor een jonge vrijwilliger. De ontvangen geldbijdrage
moet vervolgens worden gedoneerd aan een vrijwilligersinitiatief in Huizen.
Wethouder M. Hoelscher heeft enkele genomineerden bezocht en hen bedankt voor hun bijzondere bijdrage
aan Huizen. Deze video is terug te kijken via https://www.youtube.com/watch?v=5HeLStnLtXs. Genomineerden
hebben thuis een bos bloemen ontvangen.
Winnaars 2021
Loretta van der Knaap; zet zich in als begeleidster van de handwerkclub, begeleidster van een creatieve club,
is actief bij Vrijwillige Thuishulp en helpt al jaren mee bij de activiteiten op de Dag van de Mantelzorg. Naast
een cheque heeft zij ook en een miniatuur van het schilderij van Huizer vrouwen ontvangen. Het bedrag van
€ 500,00 doneert Loretta aan Scouting Vasanta.
Sanne Everaarts; winnaar aanmoedigingsprijs voor de jonge vrijwilliger. Vanuit haar wil om andere mensen
te helpen heeft Sanne het initiatief genomen tot de oprichting van Ontmoetingshuis ‘In Spirit’ voor mensen
met een eetproblematiek. Hiervoor heeft Sanne naast een cheque ook een oorkonde ontvangen. Het bedrag
à € 250,00 doneert Sanne aan Haven5.
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Tot slot is er op 7 december 2021 (Nationale Vrijwilligersdag) een advertentie geplaatst in het Nieuwsblad voor
Huizen waarin alle vrijwilligers die zich inzetten in Huizen, worden bedankt.

Hieronder volgt de verantwoording van de inzet die Vrijwilligerscentrale Huizen heeft gedaan in de 4 clusters
Informele Zorg, Jong Beginnen, Sociale Participatie en Zingeving. Deze 4 clusters worden ondersteund door (a)
advisering en deskundigheidsbevordering, (b) co-creatie en verbinding, (c) bemiddeling en (d) promotie.

Cluster 1: Informele Zorg

Interventies vergen tijdsinvestering omdat hier in een 3-hoek overleg plaatsvindt om de hulpvrager (begunstigde)
en de vrijwilliger bij te staan. De driehoek = VC Huizen – vrijwilliger & professionele hulpverleners.
Naast korte (praktische) hulp komen er bij Vrijwillige Thuishulp steeds meer maatjesvraagstukken binnen. VC
Huizen heeft in 2021 vanuit de gemeente extra (incidentele) middelen ontvangen om hier onderzoek naar te
doen en gerichte acties te ondernemen, bijv. door meer kwalitatieve matches te genereren.
Onder de projectnaam “Triple-M” zijn wij verdergegaan met hetgeen in november 2020 in het klein is gestart. Er
is een extra collega aangetrokken die dit project heeft opgepakt. Daarbij hebben wij ook kritisch gekeken naar de
uitkomst van de regionale zorgvisie Gooi- en Vechtstreek3. Wij zijn tot de constatering gekomen dat de visie op
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Regionale Zorgvisie Gooi Vechtstreek Almere 2025 – ondertekend door 10 zorginstellingen

vrijwillige inzet en mantelzorg daarin onvoldoende is meegenomen. Terwijl door de dubbele vergrijzing juist nog
meer gevraagd wordt van mantelzorgers én inwoners die zich vrijwillig inzetten voor een ander.
TRENDS & ONTWIKKELINGEN
Mede door de vergrijzing en de zorgtransitie neemt het beroep op informele zorg en vrijwillige inzet neemt steeds meer toe
Door de omslag naar een participatiesamenleving, kan dit naast een bezuinigingsmaatregel ook een bijdrage leveren aan de
kanteling van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag, “op zoek naar wat mensen wél kunnen”. Dit is een proces dat
zorgvuldig moet worden ontwikkeld en uitgevoerd. En vereist visie, intensieve samenwerking en erkenning van elkaars
krachten om zowel de inwoner met de hulpvraag als het maatje juist te begeleiden.
Werken aan een gemeentelijk of zelfs regionaal ecosysteem waarbij zorgverzekeraars, gemeente(n), informele en formele
zorg instellingen een gezamenlijke ambitie vormgeven.
* Zie regionale zorgvisie Gooi en Vechtstreek
** Zowel van de zorgprofessional als van de vrijwilligerscoördinator/bemiddelaar

ONTWIKKELINGEN
-

Landelijk beleid om ouderen langer zelfstandig te laten wonden door afbouw van de intramurale zorg;

-

Dubbele vergrijzing

-

Groei vraag in mantelzorg ondersteuning

-

Groei kwetsbare bewoners in Huizen

-

Inhoud rol vrijwillige maatjes verandert naar het verrichten van allerlei hand en span diensten naar meer welzijn en
ondersteuning op maat

Om die reden hebben wij contact gezocht met de penvoerder (Vivium Zorggroep) en de Oude Pastorie. Vanuit
de inzichten en kennis die VC-Huizen vanuit het verleden heeft opgebouwd, plus het aanvullend onderzoek door
het project Triple M, hebben wij gesproken met Movisie, NOV en andere vrijwilligerscentrales.
Met Vivium Zorggroep is een samenwerking gestart, die eind 2021 heeft geresulteerd in de start van een kleine
pilot gericht op ‘maatjes gezocht voor inwoners met dementie’. Tevens is VC Huizen samen met Vivium
Zorggroep in gesprek over de “inclusieve wijk”, waarbij bewoners meer worden betrokken bij de zorginstelling in
de wijk en vice versa. Dit laatste sluit aan bij het cluster Sociale Participatie.

De inzichten en kennis die wij hiermee verkrijgen worden door vertaald naar de andere maatjesvraagstukken die
VC Huizen oppakt. Ook hebben wij verder ingezet op ontschotting tussen formele zorg en informele zorg, door
regelmatig intervisie sessies te organiseren voor en met de professionele hulpverleners en casemanagers van
o.a. Versa Welzijn, Amaris, Cordaan, MEE, Kwintes en WMO-consultenen van gemeente Huizen.
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Dit heeft geresulteerd in bewustwording bij alle betrokkenen dat inzet op kwaliteit meer tijd vergt, maar ook een
duurzame match oplevert. Partners leggen niet alleen het verzoek om een maatje neer bij VC Huizen, maar
blijven door de onderlinge samenwerking en afstemming ‘in beeld’. Dit levert in een aantal gevallen interventies
op, die normaliter niet tot stand waren gekomen. Bij dit alles staat de inwoner én het vrijwillige maatje centraal.
Medio 2021 werd een bijeenkomst georganiseerd ism de Oude Pastorie en Vivium Zorggroep, waarin uitleg is
gegeven over de regionale zorgvisie en het begrip ‘sociale dementie’.

VC Huizen zorgt voor input en tafel gesprekken zodat formele en informele zorg op een juiste wijze naar
elkaar toegroeien. Dit is noodzakelijk, zeker gezien de stevige KPI’s die opgenomen zijn in de regionale
zorgvisie. Hiervoor is ook input en visie vanuit de gemeente en zorgverzekeraars nodig.
KPI’s Regionale Zorgvisie:
Mensen met dementie 3 maanden uitstel opname in Wlz in 2024 tv 2020; 5% minder uren wijkverpleging per
pg-cliënt door inzet van andere (in)formele zorgbronnen in 2024 tv 2020; Verhouding intramuraal/
extramurale zorg (VPT/MPT/PGB) verschuift naar 40% extramuraal4 in 2024 (2020=31%); 17 % PG cliënten
ontvangt in 2024 extramurale zorg (MPT/VPT) (huidig 14%)

De extra inzet op Informele Zorg heeft ons veel opgeleverd en de eerste uitkomsten bevestigen ook dat het
project Triple-M is gestart op het juiste moment. De maatjescampagne, inzet op ontschotting en de aanpassing
van de maatjespagina op Huizenvoorelkaar heeft 12 nieuwe maatjes opgeleverd. Daartegenover staat dat er 25
extra aanvragen zijn binnengekomen, boven op de reguliere aanvragen.

Vraagstelling?
Is de Nieuwe Wet op de Inburgering5 van invloed op de maatjesvraagstukken? Is er een groter wordende
vraag naar taalmaatjes?
Hoe kunnen wij de vraag die deze Wet met zich meebrengt omzetten naar een kans om meer vrijwillige
maatjes te werven en verbinden aan inwoners, gezien vanuit wederkerigheid?

4
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Maatjesvraagstukken vanuit extramurale zorg worden doorverwezen naar de vrijwilligerscentrale
1 januari 2022

Informele Zorg: Korte Hulp/Vrijwillige Thuishulp
In 2021 is het aantal vrijwilligers bij Vrijwillige Thuishulp nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal vraagstukken dat in
behandeling is genomen is gestegen. Het aantal tuinwerkzaamheden blijft stijgen, aangezien steeds meer
inwoners langer zelfstandig blijven wonen, maar niet in staat zijn om de tuin te onderhouden. Voor grote klussen
wordt doorverwezen naar een hovenier of een inwoner die tegen gereduceerd tarief de tuinklus wil uitvoeren.
Wij vragen extra aandacht voor deze stijging, ook met de veranderingen in de formele zorg.

Vrijwillige Thuishulp bestaat, door de inzet van 170 vrijwilligers, uit korte hulp (klussenhulp) en informele zorg.
Deze groep vrijwilligers zet zich niet alleen in als vrijwilliger, maar heeft ook een belangrijke rol bij signalering.
Signalen dat het met een inwoner niet goed gaat worden bij VC Huizen gemeld. Vervolgens verwijzen wij ‘warm’
door naar de desbetreffende partner organisatie die hier actie op kan ondernemen.
Sinds 2018 zetten wij onze jubilarissen, vrijwilligers die 5, 10, 15 etc. jaar aan ons verbonden zijn, in het zonnetje.
Dit keer tijdens de POP-UP in de Goede Herder kerk. Wethouder Rebel heeft de 16 jubilarissen toegesproken.
In de kerstperiode kon onze jaarlijkse kerstbijeenkomst niet doorgaan. Daarom is er een ‘Walk-Trough’
georganiseerd waarbij de vrijwilligers een kerstbrood hebben ontvangen. Dit kerstbrood werd deels gesponsord
door Albert Heijn (Lindenlaan)

Door COVID-19 en invloed op inwoners heeft VC-Huizen een extra
belactie georganiseerd voor hulpvragers. Hierdoor krijgen wij meer
inzicht in de wensen en behoeften van de hulpvragers. Indien nodig
kunnen wij doorverwijzen of ‘het luisterend oor’ zijn.

Het VOG-project heeft in 2021 een vervolg gekregen. Dit is onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid
van elke vrijwilligersorganisatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid van kwetsbare groepen
in de samenleving én de vrijwilliger.
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Op het digitale platform Huizenvoorelkaar worden ook door Vrijwillige Thuishulp hulpvragen uitgezet. Onder het
hoofdstuk Sociale Participatie volgt een nadere uitwerking hiervan.

Cluster 2: Jong Beginnen
Vanuit Jong Beginnen leveren wij een bijdrage aan de vormgeving van de maatschappelijke stages in het
voortgezet onderwijs. Daarnaast geven wij presentaties op scholen over vrijwilligerswerk, sociaal
ondernemerschap, en vestigen wij de aandacht op de maatjesvraagstukken.
Wij willen vrijwilligerswerk aantrekkelijker en toegankelijker maken voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar die
niet in Huizen naar school gaan, maar elders, gekozen hebben voor een tussenjaar of na het behalen van de
startkwalificatie (of niet) gestopt zijn met school. Dit vanuit de ambitie dat iedere jongere die wil mee wil doen
ook mee kán doen. Door inzet op het ‘ontwikkelen van talent’ of ‘ontdekken van talent’.
Ervaring met het doen van vrijwilligerswerk helpt jongvolwassenen bij de oriëntatie op een studie of beroep,
draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en aan een intrinsiek gemotiveerde keuze voor de toekomst.

Onderwijs
De contacten met het onderwijs zijn in 2021 uitgebreid. Naast de connectie die er al is met Hogeschool van
Amsterdam (opleiding Oefentherapie) werken wij nu ook samen met Calibris Leerbedrijf en het ROC van
Amsterdam Opleiding Zorg & Welzijn. Vanuit deze opleidingen zijn studenten gedurende een langere
stageperiode maatje.

Corona-call
In maart is er een oproep gedaan vanuit het Ministerie van OCW door middel van de zgn. corona-call “MDT Perspectief voor de Jeugd”. Dit was omdat jongeren een zware periode ondergingen tijdens de coronacrisis.
Vanuit de vrijwilligerscentrale werd naar deze mogelijkheid gekeken vanuit het thema eenzaamheid, gebrek aan
stageplekken en stress.
Vervolgens hebben wij, in samenwerking met Young Impact, een aanvraag ingediend bij de gemeente. Naast
Young Impact zijn diverse organisaties uit Huizen betrokken, zoals De Ankers, Jongeren van Huizen, Connect, de
VO-scholen Erfgooiers College, Huizermaat, het Elancollege en de kerken.
VC Huizen achtte het van belang om de corona-call samen met deze organisaties op te pakken omdat
(1) Vrijwilligerscentrale Huizen géén jongerenbegeleider is, maar wel verbinder
(2) de fragmentatie wordt verkleind, en
(3) door samenwerking meer en andere jongeren worden bereikt.
Gemeente Huizen heeft gekozen voor Helping Heroes. Vanuit de vrijwilligerscentrale is nog contact gezocht met
Helping Heroes, aangezien deze organisatie niet beschikte over dit netwerk. Wij wilden ondersteunen waar
nodig en de connectie leggen in kader van verduurzaming na het traject. Helaas, zonder resultaat.
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Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT)
In 2021 is er in samenwerking met Versa Welzijn, gemeente Huizen, Hilversum en Gooise Meren, een aanvraag
ingediend voor een MDT Gooi- en Vechtstreek breed. Deze is niet gehonoreerd, ondanks dat het door de
beoordelaars als relevant werd aangemerkt. In 2022 onderzoeken wij of en hoe dit kan worden omgezet naar
een ander in te dienen plan. Adviesgesprekken hierover met ZonMW, NOV6 en het netwerk MDT zijn gestart.
Waarom willen wij aansluiten bij MDT-trajecten? Als vrijwilligerscentrale willen wij, waar het vrijwillige inzet
betreft, MDT-projecten ondersteunen en verduurzamen. Om, met het oog op de toekomst, jongeren nu al
kennis te laten maken met de vrijwilligerscentrale en met verenigingen, organisaties, burgerinitiatieven en
inwoners die een maatje zoeken.

SG Huizermaat

Erfgooiers College

•Invloed Covid en focus op inzet gelden uit het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

•225 leerlingen MaS: 3 Mavo - 4 Havo - 5 VWO
•Buddy traject 20 leerlingen: 4 Havo/5VWO &
met 1e jaars (afronding 2022)
•20 leerlingen MaS in projectweek
(thematische stage)
•Organisatie presentaties/workshop voor 6
organisaties en/of burgerinitiatieven

•Op alternatieve wijze ingezet op de MaS:
Presentaties in de klassen
Uitnodiging Business Class bij Haven 5:
gesprek over sociaal
ondernemerschap
•Wil bij aansluiten bij MDT-project (thema:
Inclusiviteit). Intentieverklaring ondertekend

•Wil bij MDT aansluiten: intentieverklaring
ondertekend

Scholen waar Maatschappelijke Stage (MaS) wordt aangeboden zijn SG Huizer maat en Erfgooiers College.
Daarnaast is er ook met het Elan College gesproken. Deze wil ook aanhaken.

Cluster 3: Sociale Participatie
VC Huizen stimuleert door haar visie op vrijwilliger inzet, vrijwilligers- en burgerinitiatieven en maatschappelijke
projecten ook de participatie in de samenleving. Dit is iets anders dan burgerparticipatie, dat een proces is,
georganiseerd door de gemeente, en inwoners de mogelijkheid biedt om de publieke besluitvorming te
6
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ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

beïnvloeden. Daar gaat het om burgerbetrokkenheid en worden veelal panels vanuit de gemeente
samengesteld.
Bij VC Huizen is de betekenis van participatie gericht op sociale participatie. Met name door vrijwillige inzet
hebben inwoners een enorme impact op de lokale omgeving. Dat kan via een bijdrage aan een organisatie,
(sport)vereniging, buurtinitiatief of het helpen van een andere inwoner of goede buur.
Deze inzet is van onschatbare waarde voor de gemeente. Niet alleen door deze bijdrage, maar ook omdat de
gemeente er daadwerkelijk hechter van wordt. Dit vraagt visie op vrijwilligerswerk en een beleid dat niet
fragmenteert en individualiseert, maar ondersteunt en verbindt. Door de bijna 40-jarige inzet van VC Huizen op
dit gebied zijn veel initiatieven daadwerkelijk uitgegroeid tot een succes.
VC Huizen wil door middel van sociale participatie inzetten op een inclusieve samenleving waarin persoonlijke
ontplooiing bijdraagt aan maatschappelijk waarden. Dit levert voor organisaties én inwoners een betere en
levendige samenleving op. Bijdragen zorgt niet alleen voor een grotere individuele ontplooiing (zie Zingeving),
maar draagt tevens bij aan een breder maatschappelijk profijt voor de samenleving als geheel. Dat kan door
ervaringen met elkaar te delen en jongere generaties hierbij te betrekken (zie Jong Beginnen).
Mensen kunnen veel voor elkaar betekenen. Ze kunnen elkaar ondersteunen en zo samen vorm geven aan
die leefbare en sterke samenleving.

Huizenvoorelkaar
Inwoners raken en betrekken, dat willen wij. Hiervoor gebruiken wij alweer voor het 4e jaar het digitale platform
Huizenvoorelkaar. Door de samenwerking met NLvoorelkaar bereiken wij steeds meer inwoners die iets willen
doen voor een organisatie, een vrijwilligersinitiatief en/of andere inwoner. Huizen is één van de 60 aangesloten
gemeenten op dit platform.
De kennis en ervaring van NLvoorelkaar maakt dat VC Huizen goed gefaciliteerd wordt en er snel kan worden
geschakeld met het platform zoals tijdens de coronapandemie, en op dit ogenblik met de hulp voor Oekraïne.
Ook is er extra aandacht voor bijvoorbeeld eenzaamheid, maatjesvraagstukken en andere thema’s die spelen in
de maatschappij. Tevens bieden wij via het platform Huizenvoorelkaar cursussen en e-learnings aan.

Social Impact
Elke match via dit platform maakt 2x impact: een positieve ervaring voor vragers én aanbieders.

We leren steeds meer over de mogelijkheden van het platform. Van onze partner NLvoorelkaar ontvangen wij de
nodige tools om dit steeds verder te verbeteren. Ook in 2021 was er vertrouwen van organisaties, hulpvragers
en vrijwilligers in het platform.
In 2021 hebben wij voor het eerst het aanbod voor de Maatschappelijke Stage gepubliceerd op
Huizenvoorelkaar. Op deze manier leren ook jongeren het platform al vroeg kennen.
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In 2021 is het aantal bezoekers van het platform stabiel gebleven. Wij zien een trend naar meer incidentele
matches en een éénmalige activiteit. Dit is in lijn met de landelijke trend die ook door NLvoorelkaar wordt
ervaren en in overeenstemming met de uitkomsten van de onderzoeken van Lucas Meijs.
Ook constateren wij dat er meer 1:1 matches worden gemaakt dan voorheen en minder matches met
organisaties. Dit is te herleiden naar de coronapandemie.
Ons onderdeel Vrijwillige Thuishulp (VT) heeft ook gebruik gemaakt van het platform en op deze wijze nieuwe
vrijwilligers gevonden voor haar diensten, met name op het gebied van maatjesvraagstukken en tuinaanvragen.
De grootste groep vrijwilligers op Huizenvoorelkaar is tussen de 26 en 40 jaar
Bij Informele Zorg (VT) is deze groep tussen de (55 – 75 jaar)
14% van de vrijwilligers op Huizenvoorelkaar is tussen de 14 en 25 jaar

Burgerinitiatieven
In 2021 hebben wij ondersteuning geboden aan diverse burgerinitiatieven. Hierbij zijn wij tijdens
adviesgesprekken ingegaan op de grenzen, haalbaarheid en risico’s. Waar nodig is extra advisering of
ondersteuning ingezet door middel van:
-

-

-
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Purpose Model Canvas voor:
o Broedplaats – nu Haven5
o Een initiatief voor jongeren met eetproblematiek
o Business Factory – gericht op jongeren in een tussenjaar (in combinatie met het vrijwilligers
kompas ontwikkeld door VC Huizen zelf)
Haven5:
o Ondersteuning bij organiseren Mee-makers bijeenkomst (digitaal en vervolg fysiek),
o Mee ontwikkelen missie en visie en fondsenwerving (St. Doen)
o Opening Haven5
▪
Voorlichting Huizenvoorelkaar &
▪ Inzetten volksluisteraar (R. van den Assem)
Adviesgesprek ikv Sociaal Ondernemerschap

-

Inwoner met plan voor LHBTI-initiatief begeleid, verbonden met andere LHBTI-initiatieven in Huizen en
de regio.
Adviesgesprekken inwoners vanuit “Right to Challenge” (later Dorpsraad i.o.)

Media-makers
De Helden van Huizen zijn lokale vrijwilligers die wij tot 2021 via publicatie van een boek en een foto expositie
zichtbaar hebben gemaakt. In 2021 is een team van Media Makers geformeerd, waardoor wij meer vrijwilligers
in beeld kunnen brengen. Met name vrijwilligers die tot nu toe ‘onzichtbaar’ zijn gebleven, maar zich wel met
veel energie en enthousiasme inzetten voor vrijwilligersorganisaties of initiatieven in Huizen.
Media-Makers is een groep van fotografen, interviewers/tekstschrijvers en vloggers die zich op vrijwillige basis
inzetten voor VC Huizen. In 2021 heeft de werving plaatsgevonden en hebben wij workshops aangeboden.

BIJZONDERE VERHALEN OVER INWONERS MET EEN INITIATIEF: HELDEN VAN HUIZEN
LHBTI-initiatief:
Mailbericht 1e contact: “Sinds juli 2020 woon ik in Huizen. Via de website Huizenvoorelkaar heb ik een paar
maatjes leren kennen. Deze mensen hebben gereageerd op mijn profiel, waarin staat dat ik behoor tot de
LHBTI+doelgroep. Ik=Homo”.
Inwoner in contact gebracht met gemeente Huien. Precies op het juiste moment omdat wethouder M.
Hoelscher ervoor open stond en in Hilversum eenzelfde groep bezig was om een stichting op te richten.
Daarnaast hebben wij meegedacht in het opzetten en organiseren van het initiatief én in verbinding
gebracht met Haven5 (organiseren gespreksgroep).
Gespreksgroep:
VC Huizen is in gesprek met het kerkleven over vrijwilligersbeleid, vrijwilligerswerk, etc. Via de jeugdouderling
is Sanne Everaarts doorverwezen naar ons. Wij hebben haar in contact gebracht met de Jongeren van Huizen
en Haven5. Inmiddels heeft zij een eigen stichting en ontmoetingshuis opgericht.

Cluster 4: Zingeving
Zingeving is een term die relatief nieuw is, maar veel wordt gebruikt. VC Huizen verbindt de term zingeving aan
meerdere aspecten: de vrijwilliger zelf, de ontwikkelingen die wij zien op het gebied van vrijwilligerswerk, de
wederkerigheid en de ondersteuning die wij bieden aan vrijwilligers en organisaties om hun rol goed in te vullen.
Dit doen wij door de verbinding te maken met (a) leren & ontwikkelen, (b) begeleiding, advisering en
ondersteuning en (c) waarden van de vrijwilliger.

Wanneer iets jou zin geeft, ervaar je een gevoel van voldoening, waardering en vertrouwen.
Het gaat verder dan alleen nut
Het leuke van zingeving is dat je het krijgt door te geven.
Zodra je je inzet voor een ander, zul je zin ervaren

VC Huizen werkt vanuit het standpunt dat samenwerking met andere partijen (organisaties en vrijwilligers)
simpelweg voor meer draagvlak en mooiere prestaties zorgt. Op deze wijze wordt het een veelvoud van alle
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betrokkenen. Door co-creatie ontstaat er een effectieve en betekenisvolle manier van samenwerken die
uiteindelijk ten goede komt aan de organisaties en inwoners van Huizen.

Veilig Actief
Veilig Actief richt zich al ruim 6 jaar op de sportverenigingen, de Kindervakantieweek en de scouting in Huizen.
Vanuit de vrijwilligerscentrale is, evenals vorig jaar, dit thema ook onder de aandacht gebracht bij andere
vrijwilligersorganisaties, in samenwerking met de projectbegeleider Veilig Actief.
Waar relevant is Veilig Actief verbonden met het Lokaal Sportakkoord. Vanuit het Sportakkoord zijn digitale
workshops aangeboden over Positieve Sportcultuur via de vertegenwoordiger van dit deelakkoord. Een win-win.
De themabijeenkomsten zijn tot 2 keer toe geannuleerd. In persona zijn er gesprekken geweest met bestuurders
van sportverenigingen. Zeker in de periode dat kinderen wel mochten sporten, maar ouders tijdens de training
en de wedstrijden niet de sportcomplexen mochten bezoeken, wat dit van belang.
Daarnaast hebben wij ook online trainingen aangeboden om het thema veiligheid en het aanstellen van een
vertrouwenscontactpersoon binnen de organisatie extra onder de aandacht te brengen 7. Dit werd mogelijk
gemaakt doordat via het Ministerie extra gelden beschikbaar zijn gesteld, waardoor NOV landelijk een aantal
deskundigen kon opleiden. Hier hebben wij als vrijwilligerscentrale dankbaar gebruik van gemaakt.
Wij vinden dat elke vereniging, stichting of organisatie een vertrouwenspersoon nodig heeft. Iemand bij wie je je
verhaal kunt doen, die een luisterend oor biedt en mensen en organisaties verder helpt in onveilige situaties.
Daarnaast helpt een vertrouwenscontactpersoon het bestuur om grensoverschrijdend gedrag binnen de
organisatie te voorkomen aan de hand van het opgestelde beleid.

Lokaal Sportakkoord Huizen
Sport en vrijwillige inzet zijn één. In 2021 heeft VC Huizen vanuit haar rol als kerngroep lid en vertegenwoordiger
van het deelakkoord “Vitale Sportaanbieders” met een vertegenwoordiging8 van de sportverenigingen en SPH9
een verdiepingsslag gemaakt. Aan de hand van het behoeftenonderzoek is inzicht verkregen in de wensen en
behoeften van de verenigingen.

Uitkomst behoeftenonderzoek december 2020

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Strategiesessie
Vrijwilliger sessie – vrijwilligersbeleid/management
Communicatie
Samen naar meer vrijwilligers
Goed besturen – Modern bestuur i.v.m. verjonging
Bestuur coaching
Cursus vrijwilligerscoördinatoren
✓ Omgaan met conflicten
7

Door expert VOG en Sociale Veiligheid, NOV
Vertegenwoordigers van 4 sportverenigingen hebben zich hiervoor aangemeld
9 Sportplatform Huizen
8
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Deze vertegenwoordiging heeft in eerste instantie gekozen voor een aanbod om meer vrijwilligers te werven.
“Start to Create” werd benaderd voor een onlinetraining “Meer vrijwilligers door creatief denken”. Het positieve
van deze training is dat deelnemers uit hun comfortzone worden gehaald en worden aangemoedigd om over de
grenzen van de eigen vereniging te kijken.
Er hebben 4 verenigingen deelgenomen aan deze training. 7 verenigingen hebben zich aangemeld, waarvan er 3
niet zijn gekomen en wel zijn na gebeld10. In samenwerking met het Sportplatform Huizen wordt gekeken hoe
verenigingen op een andere wijze kunnen worden geactiveerd om gebruik te maken van het aanbod uit het
Lokaal Sportakkoord.
In 2022 zal VC Huizen in ieder geval weer aansluiten bij het Sportcafé om vanuit haar expertise de verenigingen
mee te nemen in de ontwikkelingen in de samenleving en de inzet van vrijwilligers: wat ziet VC Huizen gebeuren
in de huidige tijdsgeest en hoe kunnen verenigingen hierop aansluiten?
De tijdsinvestering voor het Lokaal Sport Akkoord is groot. Er gaan veel uren naar overleg, afstemming met
andere deelakkoorden, vaststellen ingediende aanvragen en behoeftenonderzoek, planning en organisatie van
services. Het individuele aanbod wordt beter afgenomen dan de combinatieprogramma’s voor
sportverenigingen.

“De workshop heeft mij veel nieuwe manieren om over ‘problemen’ of uitdagingen na te denken gegeven. En
dat oud en jong soms beter bij elkaar kan passen in activiteiten dan dat ik zelf van tevoren gedacht had.”
Daphne Beemsterboer, KV Huizen

Betrokken Ondernemen
Op 15 november 2021 stond het Maatschappelijk Diner op de agenda. Samen met de creatieve denktank
bestaande uit betrokken ondernemers en vrijwilligers uit Huizen, is gekozen voor het thema “Veerkracht.”
Alle voorbereidingen waren reeds getroffen: van locatie tot sponsoren, ingeschreven ondernemers en
organisaties en ingediende matchvraagstukken. Tot een week van tevoren alsnog een lockdown werd
aangekondigd. Het diner is verschoven naar 16 mei 2022.
Er was gekozen voor een beperkt aantal deelnemers met een totaal van 60 in verband met de 1,5 meter richtlijn.
Op 6 na hebben alle reeds ingeschreven deelnemers zich opgegeven om op 16 mei 2022 aan te schuiven.
Met dank aan alle denktankleden, sponsoren (Aan de kade, Chielato’s, Bout Drukkerij, Siersma, Power Flower en
Lidl), presentator Johan Verheij en sociaal ondernemer Kathy Shahwaladi.
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Vergeten, geen tijd, op dat moment een andere bezigheid. De workshops worden gratis aangeboden. Maakt dit de drempel voor no-show
eenvoudiger?
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Dennis Jongerden, Websteen
Rob Reeuwijk, OpMaat Vergaderen
Barbara Koetze, Koetze Beveiliging
Kristel Koot, Visio
Karin Rienstra, lokaal betrokken en actief
Anita Campbell, lokaal betrokken en actief
Tamara Oosterhoff, lokaal betrokken en actief
Silvia van Beusekom, VC Huizen
Jolanda Westrum, VC Huizen
Betrokken Ondernemen is meer dan de organisatie van het Maatschappelijk Diner. VC Huizen vraagt ook
aandacht voor bedrijfsvrijwilligerswerk. Dit kan in de vorm van een 1-malig project of een bijdrage aan een
maatjesvraagstuk. Denk hierbij aan medewerkers die duo maatje zijn voor een inwoner en om beurten deze
inwoner bezoeken.
In 2021 heeft VC Huizen 6 bedrijven bezocht, gesprekken gehad met Rabobank Gooi en Vechtstreek over Wonen
en Welzijn en een workshop Werk & Mantelzorg aangeboden in samenwerking met Lenette van Tienhoven van
Werk & Mantelzorg.

Onder de mensen
Veel mensen denken dat eenzaamheid hetzelfde is als isolement. Maar er is een groot verschil tussen die twee
termen. Eenzaamheid is het subjectieve gevoel dat je de sociale verbinding mist waar je behoefte aan hebt.
Isolement verwijst naar de objectieve toestand van alleen zijn en geen contact hebben met anderen. Dit kan wel
worden gezien als een risicofactor voor eenzaamheid. Daarom vindt VC Huizen het belangrijk om vanuit de
werkgroep Onder de Mensen telkens weer aandacht te besteden aan het thema eenzaamheid.
Eenzame inwoners bereik je niet zomaar, hiervoor heb je contact nodig met de kring van mensen om deze
inwoner heen. Het vergt tijd en geduld. Je kunt dit vergelijken met de groei van mosselen aan een boot. Diverse
initiatieven worden bij elkaar gebracht in de werkgroep Onder de Mensen. Geen enkele organisatie domineert
en samen maken wij de beweging langzaam vooruit.
In 2021 hebben wij 6 overleg momenten geïnitieerd, waarbij in verband met de organisatie van de Week tegen
Eenzaamheid ook een vertegenwoordiger van Movisie was aangesloten. VC Huizen organiseerde in
samenwerking met Movisie 2 trainingen, bestaande uit 3 bijeenkomsten over ‘Een verbonden gesprek over
eenzaamheid’.
Er was 1 ‘zwaan-kleef-aan’ moment, een dorpswandeling voor inwoners samen met hun vrijwillige maatje, onder
leiding van een gids. De wandeling werd georganiseerd in het kader van de Week tegen Eenzaamheid in
samenwerking met het Huizer Museum met een gids van de Historische Kring.
VC Huizen heeft ook initiatieven, die landelijk worden uitgerold voor jongeren, in de Week tegen Eenzaamheid in
contact gebracht met oa. en de Jongeren van Huizen. Dit betrof de organisatie van Social Friday door Join Us.
De training door Movisie, de Week tegen Eenzaamheid en de extra bijlage in de krant met een overzicht van alle
activiteiten kon in 2021 weer worden georganiseerd dankzij een financiële bijdrage van gemeente Huizen.
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De gemotiveerde inzet van de leden van de werkgroep Onder de Mensen bij de organisatie en de promotie van
de activiteiten, maakte uiteindelijk dat de Week tegen Eenzaamheid door veel Huizers werd bezocht en een
succes werd.

“We willen deel uitmaken van een gemeenschap, langdurige relaties vormen met anderen, mensen helpen,
het leven delen. We zijn, simpel gezegd, beter als we samen zijn”. Dr. Vikek H. Murthy

Leren, Ontwikkeling & Advisering
In 2021 is het hele aanbod van workshops en trainingen op het digitale platform van Huizenvoorelkaar geplaatst.
Naast het aanbod van VC Huizen is hier ook het aanbod van verschillende andere instituten terug te vinden.
In 2021 zijn hebben zowel digitale als offlinebijeenkomsten plaatsgevonden.
Digitale bijeenkomsten

-

Lucas Meijs: Duurzaam en
Circulair vrijwilligerswerk –
zaaien en oogsten

-

Training
vertrouwenscontactpersoon
(2 x aangeboden ism NOV)

-

-

-

Workshop ABCD incl. gratis
af te halen boek over ABCDmethode (aangeboden door
het VSB-fonds)
Start to create: Meer
vrijwilligers door creatief
denken (3-dagdelen)
Lenette van Tienhoven:
Werk & Mantelzorg

Offlinebijeenkomsten

-

Workshop ABCD ism
Versa Welzijn

-

Workshop “Blik in de
spiegel” door Jeanette
Beelen. (2x
aangeboden)

-

-

Doorgeschoven naar 2022 (door
invloed lock down)
-

Masterclass Connecten
van Hart tot Hart (vinden
en binden van jonge
vrijwilligers)

-

Meet & Talk voor
coördinatoren in de
zorg (2 workshops:
werven vrijwilligers en
vrijwilligersbeleid 3.0)

Meet & Talk voor
coördinatoren en
besturen in Kunst &
Cultuur sector

-

Leren & Inspireren:
intervisie voor
vrijwilligers Informele
Zorg (online & offline).
(5x aangeboden)

Maatwerkprogramma
voor bestuur Speel-otheek (samenwerking en
toekomstvisie bestuur
en organisatie)

-

Er is advies uitgebracht aan vrijwilligersorganisaties over de WBTR: Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen
(actueel vanaf 1 juli 2021).
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Wij hebben 18 organisaties bezocht en gesprekken gevoerd met vrijwilligerscoördinatoren, directies en
besturen. Met 8 organisaties is een vervolg afgesproken om verder in gesprek te gaan over (a) begeleiding en
advisering van vrijwillige besturen en (b) advisering over het vrijwilligersbeleid.
Tot slot zijn de handmasseurs die een handmassage programma succesvol hebben afgesloten bij
Tijdvoormeedoen, na het stoppen van Tijdvoormeedoen, opgenomen in het vrijwilligersteam van VC Huizen.
Gestart met Media Makers team. Werving & aanbod
workshops.
Promotie & Campagnes

Verder uitwerken concept volgt in 2022
Donatie Facilicom

Campagne “Mensen maken Huizen”
4 maal interview op Gooi Radio
Wekelijkse advertentie Huizenvoorelkaar in
Nieuwsblad voor Huizen
Vindbaar op IDO (Informatiepunt Digitale
Overheid)
Vrijwilligers bedankt (Advertentie in
Nieuwsblad voor Huizen)

3 maal POP UP (4e moment ivm lock down doorgeschoven naar 2022): nieuwe gezichten door zichtbaarheid in de
wijk. Gesprekken met organisaties of initiatiefnemers. Keuze voor locaties waar vrijwilligers actief zijn
(sportvereniging, kerk, theater, school). - Alles op afspraak.
Adverteren in KBO-PCOB
Campagne “Huizen zoekt Maatjes”
Aandacht voor initiatieven via Social Media (vrijwilliger – Jessica – heeft onderzoek gedaan naar optimaal gebruik
Social Media en vindbaarheid websites (VC Huizen en Huizenvoorelkaar). Advies voorgelegd aan
communicatiedeskundige (vrijwilliger). Aanpassingen doorgevoerd waar relevant.
Vrijwilligers VT (werkzaam in HR en Sales/Marketing): aanbod aangenomen om mee te denken in ambassadeurschap
vrijwilligers. Bijeenkomst georganiseerd (en geannuleerd ivm lock down). Volgt in 2022.

Vanuit Gemeente Huizen incidentele subsidie ontvangen ikv Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet waardoor
extra mogelijkheid voor POP UP, Campagne, Media Makers, Vrijwilligersprijs etc. Subsidie loopt tot april
2022. Mei 2022 verantwoording. Een aantal activiteiten worden in dit kader nog in 2022 uitgevoerd.
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Vrijwilligers en stagiaires op kantoor VC Huizen
Zonder de vrijwillige inzet van vrijwilligers op kantoor kunnen wij onze ambities niet waarmaken. In 2021 hebben
zich ingezet op kantoor voor:
Informele Zorg (korte hulp): Willie van Hamersveld, Marianne Mels, Gerda Rebel, Els Haen, Fons Meijer
Projectondersteuning: Emmy van Galen
Ondersteuning bij de boekhouding: Gerda Rebel
Marketing & Communicatie: Jessica Nieweg. Jessica is ook student aan de Radboud Universiteit
(Communicatiewetenschappen) en heeft, samen met stagiaire Samira Okatan, onderzoek gedaan en advies
gegeven op het gebied van marketing en communicatie via social media en het platform Huizenvoorelkaar.
Stagiaires
Samira Okatan – stagiaire Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft onderzoek gedaan naar Jongeren &
Vrijwilligerswerk. Hiervoor heeft VC Huizen een jongerenpanel opgezet voor interviews en gesprekken over
vrijwilligerswerk. Deze jongeren zijn ook benaderd voor interviews over maatjes (Triple-M).
Toezichthoudend Bestuur
Dirk Elzen, Voorzitter (afgetreden maart 2022)
Piet de Bruin, Voorzitter vanaf maart 2022
Barbara Koetze
Marianne Verhage
Deliana Heutinck
Beroepskrachten
Jolanda Westrum, Directeur
Kristel Menssink, Coördinator
Karin van Dongen, Projectmedewerker Vrijwillige Inzet en Bemiddelaar
Silvia van Beusekom, Staf en beleidsmedewerker 01
De beroepskrachten Informele Zorg hebben in 2021 extra ondersteuning gekregen van projectmedewerker Paul
Koeleman. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de extra gelden die zijn verkregen vanuit het project Triple-M.

Financiën
De budgetsubsidie van gemeente Huizen voor de reguliere dienstverlening bedroeg € 289.169, --. Daarnaast is
€ 17.500,-- ontvangen voor het project Triple M en € 4750,-- voor het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Voor de
dienstverlening 2021 aan gemeente BEL is in 2022 € 6351,00 ontvangen.
Tot slot
Vanuit VC Huizen kijken wij uit naar wat 2022 gaat brengen. Hopelijk kunnen wij elkaar vaker ontmoeten en
vinden we meer dan ooit de verbinding met elkaar.
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