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Eén op de twee mensen van 18 jaar en ouder in onze ondernemende samenleving zet zich vier à vijf uur per 
week vrijwillig in1. Vrijwilligerswerk is echter beperkt meetbaar, niet altijd zichtbaar en laat zich door deze deels 
onzichtbare uitvoering moeilijk in cijfers uit drukken. De waarde én impact van vrijwilligerswerk, ondersteund door 
Vrijwilligerscentrale Huizenvoorelkaar (VCH) is wel waarneembaar aan het groeien. VCH wordt door steeds meer 
inwoners benaderd voor vrijwilligerswerk (hulpvrager en hulpbieder) én vrijwilligersinitiatieven.

Feit is dat mensen graag hun rol pakken als het gaat om vrijwilligerswerk. Op eigen initiatief, maar ook als een 
 ander daarom vraagt. Natuurlijk verandert in het vrijwilligerswerk het een en ander, onder invloed van de tijds-
geest. Overal stappen initiatiefnemers naar voren om hun omgeving te verbeteren. Als individu of in een collec-
tief. Vrijwilligers zijn de bouwstenen van de samenleving met hun eigen unieke talent. VCH is hierin het stevige 
bindweefsel dat alle vraagstukken bij elkaar brengt, initiatieven verbindt, vooruitdenkt in nieuwe ontwikkelingen, 
maatwerk levert en ondersteuning biedt zodat vrijwilligers energiek en doelbewust aan de slag kunnen en zich 
duidelijk gesteund voelen.

Met dank aan de gemeente Huizen die met ons meedenkt en meewerkt hierin.

Jolanda Westrum,
Directeur Vrijwilligerscentrale Huizen

EEN ACTIEVE, KRACHTIGE GEMEENSCHAP 

1   Professor Dr. Lucas Meijs, Strategic Philanthropy and Volunteering  (Erasmus University Netherlands)
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Vrijwilligerswerk in beeld bij o.a.:

MELD JE AAN OP WWW.HUIZENVOORELK AAR.NL

 HELPEN MAAKT HAPPY

Hoeveel vrijwilligers kom jij  vandaag tegen in Huizen? Het is een stralende dag. Je bent op weg 
naar je sportclub, waar je aan de bar 
een kop koffie drinkt voordat je het pas 
gemaaide veld opgaat voor je wekelijkse 
training. Na het sporten rijd je door het 
dorp. Je ziet de botters op het water, een 
prachtig gezicht. Je gaat langs het Huizer 
Museum om kaarten voor de nieuwste 
tentoonstelling te reserveren. Cadeautje 
voor je moeder. Zij is dol op kunst en 
geschiedenis. Er is tegenwoordig van 
alles te doen in Huizen. Heb je gezien 
dat het Holleblok afgelopen zondag open 
was voor mensen die anders alleen thuis 
zitten? Mooi toch. Trouwens niet verge-
ten om de buurvrouw straks nog even te 
 helpen met de boompjes snoeien.

Huizenvoorelkaar: Helpen maakt happy Onderzoek wijst uit dat je ge-lukkiger wordt wanneer je zinvol bezig bent. Doen wat je leuk vindt en daarmee een ander helpen draagt 
hiertoe bij. Op Huizenvoorelkaar.nl vind je 
de vrijwilligers job die past bij jouw interesse, kennis, 

vakmanschap én bij je agenda. Kijk bij het aanbod, bied zelf 

je hulp aan of lanceer een idee voor een mooier en socialer 

Huizen: Huizenvoorelkaar brengt je verder.   
Ontdek hoe jij je vrijwilligerswerk  
kunt vormgeven Wil je meer mogelijkheden ontdekken? Stap dan binnen  

bij de Vrijwilligerscentrale voor een persoonlijk advies, 

 coaching en waardevolle tips. 

Vind vrijwilligers voor jouw club  
of organisatie De Vrijwilligerscentrale is specialist op het gebied van 

 vrijwilligerswerk. Voor je club of organisatie kun je bij  

ons terecht voor gedegen advies en een wervingsplan.  

Je kunt gebruik maken van ons netwerk en van onze 

 communicatiekanalen. 

Maak van je bedrijfsuitje een 
 vrijwilligersproject Bedrijven doen volop mee in de maatschappij 

door middel van maatschappelijk betrokken 
ondernemen. Er zijn tal van mogelijkheden. Maak 

van je bedrijfsuitje een vrijwilligersproject. Of doe 

mee aan het Maatschappelijk Diner waar bedrijven en 

goede doelen elkaar ontmoeten en maak matches met 

gesloten beurzen. 

Scholen en jongeren De Maatschappelijke Stage is verplicht in Huizen. Je maakt 

je een aantal uren nuttig voor de samenleving. Maak het je 

gemakkelijk en vind je maatschappelijke stage via  
Vrijwilligerscentrale. Ben je enthousiast geraakt over de 

nagellak-actie van Tijn of ben je bezorgd over het klimaat? 

Laat je inspireren door Young Impact (youngimpact.nl) en 

doe mee met een uitdagend project.

Steuntje in de rug voor jezelf 
Als je het nodig hebt. Bij Thuishulp staan 150 vrijwilligers 

voor je klaar om te helpen met kleine klusjes in om huis, 

boodschappen doen, autovervoer, hulp bij de administratie, 

belastingen, computer of om gezellig op bezoek te komen.

ZIJN WE ALLEMAAL GEHOLPEN

  ALS IEDEREEN EEN ANDER HELPT, 

IETS GOED DOEN, 

  DOET JE GOED

Kom gerust even binnen! 

www.vchuizen.nl 

Plein 2000 133, 1271 KP Huizen  

Tel. 035-5267553

Colofon
vrijwilligerscentrale huizen

Vrijwilligerscentrale Huizen

@Huizen4elkaar

Vrijwilligerscentrale Huizenvoorelkaar

www.youngimpact.nl
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Vrijwilligerscentrale Huizen is  
een stichting met: 

4 beroepskrachten (3,1 fte in 2018). 

1 toezichthoudend bestuur met  
                       4 vrijwillige bestuursleden.8 vrijwilligers in de front office van  
                 Thuishulp en projecten (1,1 fte).3 stagiaires, waarvan  
               1 stagiaire op kantoor met een  
     meewerkstage én onderzoeksopdracht  
          en 2 stagiaires bij Thuishulp  
                               (Mantelzorg – maatjes).

HISTORIE, HERBRONNEN 
ÉN TRANSFORMATIE
2018 was het jaar van grote 
 veranderingen bij VCH.  
Het jaar van afscheid en 
vernieuwing.  

Op 25 mei heeft  directeur 
 Regina Bruins na 30 jaar 
 afscheid genomen.  
Voor haar bewezen 
diensten  ontving zij een 
Huizer Insigne. Samen 
met een prachtig team dat al 
 verbonden en betrokken is bij VCH 
mocht Jolanda Westrum in haar voet-
stappen verder gaan.  

Intussen is het 35 jaar geleden dat 
op 10 oktober 1983 de  grondleggers 
van VCH, mevrouw L.H. Fontein- 
Wassenbergh,  mevrouw J. Meinsma 
van der Wal en  mevrouw E. Visser- 
Hoogendoorn, bij de notaris de  
oprichting van VCH hebben bezegeld.  
In 2019 staat wij stil bij dit 35-jarig  
bestaan. 

Regina Bruins (r.)  
ontvangt het 
 Huizer Insigne 
van wethouder 
Janny Bakker

2018 in cijfers950 bezoekers hebben VCH 
 bezocht voor advies op maat over vrijwilligers-
werk, Thuishulp, Huizenvoorelkaar, specifieke 
projecten, MaS of Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen. Een stijging van 9% t.o.v. 2018. 
Deze stijging komt voort uit de implementatie 

van Huizenvoorelkaar en de extra impuls die in 
juli en augustus is gegeven aan de zichtbaarheid 

van VCH én Thuishulp. Ook is VCH nog  
meer in de samenleving gaan staan door het 

participeren, adviseren en bevorderen van 
 burgerinitiatieven2. Hierdoor is het bezoekers-
aantal gestegen van 40% in het eerste half 

jaar naar 60%  in het tweede half jaar.

2   Het door burgers vrijwillig en zonder beloning leveren van diensten primair 
 gericht op maatschappelijk voordeel voor de  samenleving in een niet-formeel 
georganiseerd verband (Helsloot & van Melick)

Het platform Huizenvoor-
elkaar is onderdeel van  
NLvoorelkaar. In oktober 
2017 heeft de gemeente 
Huizen dit systeem ingekocht 
en het beheer en de uitvoe-
ring overgedragen aan VCH. 
Na een testfase (eind 2017) 
waarin medewerkers van 
VCH in samenwerking met 
pilot- organisaties en instellin-
gen het systeem hebben ge-
test is het platform in januari 
2018 officieel in gebruik ge-
nomen in aanwezigheid van 
wethouder Janny Bakker. 
 
De ontwikkeling van het 
 platform staat niet stil en 
wordt telkens aangepast  
aan de behoeften die er zijn 
in de Huizer samenleving.  
In de loop van 2018 zijn di-
verse projecten toegevoegd 

om zichtbaar en toeganke-
lijk te maken wat er zoal te 
doen is op het gebied van 
vrijwillige inzet, burenhulp, 
eenzaamheid en burger-
participatie in Huizen. 

Huizenvoorelkaar en 
Thuishulp werken samen. 
 Thuishulp zoekt bij bepaalde 
vraagstukken de vrijwilligers 
via Huizenvoorelkaar en 
vraagstukken waar Thuishulp 
een hulpvrager via Huizen-
voorelkaar mee van dienst 
kan zijn worden benaderd 
vanuit Thuishulp. 

1 + 1 = 3

HUIZEN VOOR ELKAAR
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•  Hulpvragers Individueel 65 personen die  namens zichzelf hulp vragen  •  69 personen die   

namens iemand anders hulp vragen  •  Hulpvragers Organisaties 118 organisaties zijn actief op de  

website van Huizenvoorelkaar: 70% uit Huizen 30% uit de regio  •  144 gebruikers  •  Organisaties plaatsen  

gemiddeld 360 hulpvragen  •  Hulpbieders 198 vrijwilligers die hulp  aanbieden  •

50 personen die hulp  
vragen en ook hulp  

aanbieden. 49,8% van 
de gebruikers op  

Huizenvoorelkaar bestaat uit 
 vrijwilligers. In totaal zijn er in 
2018 417 gebruikers op 
Huizenvoorelkaar. 1084 
matches in 2018 waarvan 

353 hulpvragers of  
aanbieders die contact 

 zoeken via de site.  

518 met mailcontact  
en 213 duurzame  

matches. 

(een match ontstaat uit een  
verbinding tussen 2 mensen)

Activiteitenbegeleiding
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Huiswerkbegeleiding

Huizenvoorelkaar

In het tweede en vierde kwartaal  
zijn marketingcampagnes uitgezet  
op Huizenvoorelkaar met thema’s 
Durf te vragen en Secret Santa. 
In januari en september zijn er 
reclame borden geplaatst in Huizen. 
In deze perioden is er een stijging 
van 40% aan bezoekers op de site.  
 
32 hulpbieders hebben een 
bedankje gestuurd naar hun match 
en 24 hulpbieders hebben 
een aanbeveling ontvangen. 
30% van de bezoekers aan VCH 
komt via Huizenvoorelkaar.

Top 3 van de gestelde vragen  

op Huizenvoorelkaar: 

Gezelschap – Activiteiten – Klussen

Hulpvragers versus hulp aanbieders op Huizenvoorelkaar

Havengebied Huizermaat Huizermaat N Bovenmaten Oude Dorp Bijvanck Stad en Lande Zenderwijk   Staatslieden- en Blaricum
       en Bovenweg   Componistenbuurt 

n  Hulpvragers        n  Hulp aanbieders

25

20

15

10

5

0

Billboard bij de rotonde met 
de PHOHI-zendmasten

Secret Santa

Hulpvragers versus hulpbieders op Huizenvoorelkaar
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Totaal in thuishulp 1791 (specificatie hieronder)

Bij Thuishulp worden korte3 en intensieve4 hulpvragen in 
behandeling genomen.
 

•  320 hulpvragers (excl. 2,5% hulpvragers uit de 
BEL-gemeenten) •  106 hulpvragen in kader individue-
le ondersteuning intensief en zeer intensief •  65 huis-
bezoeken •  1300 korte hulpvragen onderverdeeld in: 
Begeleiden van/naar • Boodschappen doen •  
Computerhulp • Huizenvoorelkaar • Informatie • Advies • 
Klusjes • Klusje elektriciteit  • Maatjes • Oppas •  
Thuis administratie • Tuinwerkzaamheden • Vervoer • 
Voedselpakketten bezorgen

THUISHULP
Thuishulp heeft 14 categorieën hulpvragen – 
 telling per aanvraag. Huizenvoorelkaar heeft 28 
categorieën hulpvragen – na maken match vervolg 
buiten Huizenvoorelkaar5.

Tuinonderhoud is in de zomerperiode ‘on hold’ 
 gezet. Er waren te weinig tuinvrijwilligers beschik-
baar en de tuinaanvragen werden té omvangrijk.  
De daling van het aantal tuinvrijwilligers komt o.a. 
door de fysieke belasting bij tuinonderhoud. De 
 stijging van het aantal aanvragen ligt in het feit dat 
veel oudere inwoners langer zelfstanding blijven 
wonen en fysiek niet de kracht hebben om de tuin 
zelf te onderhouden. Een oplossing is gezocht door 
het betrekken van een particuliere tuinman voor de 
grote tuinklussen, Na het grote 
onderhoud kan een vrijwilliger 
de kleine tuinklussen weer 
uitvoeren.

3   Korte hulpvragen: éénmalig of van korte duur (< 3 maanden)
4   Structurele ondersteuning die langer dan 3 maanden duurt
5   31 % van de matches die digitaal ontstaan wordt een duurzame match met gemiddeld 
37 dagdelen hulp per jaar (bron: NLvoorelkaar). 

Hulpvragen top 5
Thuishulp (korte hulpvraag) Huizenvoorelkaar

0 50 100 150 200 250 300 350 0 10 20 30 40 50 60

Boodschappen doen

Klussen en techniek

Vervoer

Voedselpakketten 
 bezorgen

Tuinwerkzaamheden

Coördineren en regelen

Vervoer

Gastheer/gastvrouw

Klussen en Techniek

Activiteitenbegeleiding

Leeftijd hulpvragers versus 
dienstverleningen bij Thuishulp
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ADVIES
Ondanks dat zorg en welzijn een groot beroep doet op 
ondersteuning door VCH is het van belang dat alle ande-
re sectoren, zoals sport & recreatie, kunst & cultuur en 
dienstverlening voldoende aandacht krijgen. 
VCH adviseert burgerinitiatieven bij het schrijven van 
een plan van aanpak, fondsen en subsidie aanvragen en 
crowdfunding. Het Business Model Canvas biedt hierin 
uitkomst.

Laagdrempelige deskundigheidsbevordering voor vrijwil-
ligers is essentieel. Elk jaar speelt VCH in op de wensen 
en behoeften van organisaties en vrijwilligers. VCH biedt 
scholing aan voor inspiratie, kennis verrijking, verbinding 
met elkaar (VCH én andere vrijwilligers). Intervisie- en 

themabijeenkomsten worden georganiseerd met onder-
werpen zoals de grenzen van vrijwilligerswerk, mantel-
zorg, depressie (i.s.m. GGZ Centraal) en de basiscursus 
vrijwilligers in de thuishulp (i.s.m. Versa Welzijn). 

Leeftijd  
hulpvragers bij 
Thuishulp

Gemiddelde leeftijd  vrijwilligers61 Thuishulp (was 62 in 2017)47 Huizenvoorelkaar

Hulpvragen top 5

Ook boodschappen doen 
behoort tot de mogelijk-
heden bij Thuishulp

De cursisten  
tonen trots 

hun  certificaat
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ZWAAN – KLEEF – AAN
In mei en december zijn er Zwaan- 
Kleef-Aan-activiteiten  geweest.  
Vrijwilligers die zich éénmalig  
willen inzetten zijn gaan wandelen 
met bewoners van verzorgings-
huis De Marke - De Meenthoek 
(Cordaan) en hebben tijdens de 
oudejaarsbijeenkomst in De Bolder 
(Vivium) geholpen bij een gezellige 
 muziekochtend. 

JVA
In 2018 is er met de gemeente Huizen, 
de vertrouwenscontactpersoon en het 
Sportplatform Huizen vervolg gegeven 

aan Jeugd Veilig Actief6. VCH monitort dit project, faci-
liteert en adviseert de projectmedewerker, ondersteunt 
bij communicatie en uitvoering richting verenigingen en 
verzorgt de communicatie via (social) media. In mei 2018 
heeft de evaluatie plaatsgevonden en zijn vervolgstap-
pen besproken.

6   Jeugd Veilig Actief is een initiatief van de gemeente Huizen om de jeugd veilig en actief te laten meedoen bij sportieve en maatschappelijke organisaties in Huizen. 

SPORT PLATFORM HUIZEN 
31 oktober 2018 is VCH aanwezig geweest bij de pre-
sentatie van Sport Platform Huizen (SPH). Tijdens deze 
avond is gesproken over de inzet van vrijwilligers en wat 
VCH hierin kan betekenen. VCH ondersteunt en advi-
seert actief hierin. Voor 2019 wordt er een lijn uitgezet 
met SPH en de sportverenigingen. 

Gezellig wandelen met 
Zwaan-Kleef-Aan

De werkgroep 
 Saamhorigheid

uit het sociaal isolement te 
halen. In september zijn 
het Koffieschenkproject 
en Buurten met Buren 
gestart. Beide projecten worden 
geadviseerd en waar nodig gefaciliteerd 
door VCH. Huizenvoorelkaar wordt hét platform waar 
informatie hierover is terug te vinden. Wensen en moge-
lijkheden worden onderzocht. Er is een folder ontwikkeld 
voor huisartsen en andere verwijzers. Op 27 september 
bezocht VCH het landelijk congres Eenzaamheid, 
 geopend door Koningin Máxima. 

NETWERK
Samen met de HBEL en Versa Welzijn overlegt VCH 
over Mantelzorg en Mantelzorginitiatieven. Op 19  
februari is er een mantelzorgavond georganiseerd en 
is op de Dag van de Mantelzorg (10 november) een 
wijnproeverij, filmavond en stoelmassage georgani-
seerd. Jonge mantelzorgers zijn in kaart gebracht d.m.v. 
een  enquête op de scholen Huizermaat en Erfgooiers 
 College. Met als doel het ontwikkelen van een plan voor 
jonge mantelzorgers in 2019. 
VCH heeft op verzoek van de gemeente Huizen en de 
leden van de werkgroep de voorzittersrol in de werkgroep 
Huizen voor Saamhorigheid. Een adviserende en ver-
bindende functie. In de werkgroep is aandacht voor alle 
burgerinitiatieven die een bijdrage leveren om inwoners 

www.huizenvoorelkaar.nl 
 

Projectleider/coordinator:  

Kristel Menssink 

Tel. 035-5267553 

info@vchuizen.nl 

www.vchuizen.nl 

 

Sociaal werkers: 

•  Janny Hospers: 06-46108028 

jhospers@versawelzijn.nl 

•  Anneke van der Veer: 06-11079110 

aveer@versawelzijn.nl 

 
Luisterlijn Sensoor 

0900-0767 
www.sensoor.nl

 HUIZEN VOOR ELKAAR… 
SAMEN  BEN JE NOOIT  ALLEEN!

“  Eenzaamheid smoort je. Je raakt 

steeds dieper in de put. Ik heb 

mezelf echt bij mijn nekvel moeten 

pakken. Eerst een klein wande-

lingetje, toen wat langer. Een kop 

koffie op een terras. De krant in de 

bieb. Natuurlijk, ik ben nog steeds 

veel alleen, maar ik heb toch wel 

elke dag een praatje.”“  Ik zat te verpieteren  achter 

de geraniums. Terwijl ik 

vroeger graag tuinierde. 

Ik bood m’n buurman hulp 

bij het snoeien van een 

boompje. En nu help ik de 

hele straat met hun tuin!”

Redt u het prima in uw eentje? 

Geen probleem! Zou u toch 

graag meer mensen zien?  

Dan vindt u in deze folder 

 enkele tips.www.huizenvoorelkaar.nl  Projectleider/coordinator:  

Kristel Menssink 
Tel. 035-5267553 

info@vchuizen.nl 
www.vchuizen.nl 

 

Sociaal werkers: 
•  Janny Hospers: 06-46108028 

jhospers@versawelzijn.nl 
•  Anneke van der Veer: 06-11079110 

aveer@versawelzijn.nl 

 
Luisterlijn Sensoor 

0900-0767 www.sensoor.nl

 HUIZEN VOOR ELKAAR… SAMEN  BEN JE NOOIT  ALLEEN!

“  Eenzaamheid smoort je. Je raakt 

steeds dieper in de put. Ik heb 

mezelf echt bij mijn nekvel moeten 

pakken. Eerst een klein wande-

lingetje, toen wat langer. Een kop 

koffie op een terras. De krant in de 

bieb. Natuurlijk, ik ben nog steeds 

veel alleen, maar ik heb toch wel 

elke dag een praatje.”

“  Ik zat te verpieteren  achter 

de geraniums. Terwijl ik 

vroeger graag tuinierde. 

Ik bood m’n buurman hulp 

bij het snoeien van een 

boompje. En nu help ik de 

hele straat met hun tuin!”

Redt u het prima in uw eentje? 

Geen probleem! Zou u toch 

graag meer mensen zien?  

Dan vindt u in deze folder 

 enkele tips.

www.huizenvoorelkaar.nl 
 Projectleider/coordinator:  

Kristel Menssink Tel. 035-5267553 info@vchuizen.nl www.vchuizen.nl  

Sociaal werkers: •  Janny Hospers: 06-46108028 
jhospers@versawelzijn.nl •  Anneke van der Veer: 06-11079110 

aveer@versawelzijn.nl 
 
Luisterlijn Sensoor 
0900-0767 www.sensoor.nl

 HUIZEN VOOR ELKAAR… SAMEN  BEN JE NOOIT  ALLEEN!

“  Eenzaamheid smoort je. Je raakt 

steeds dieper in de put. Ik heb 

mezelf echt bij mijn nekvel moeten 

pakken. Eerst een klein wande-

lingetje, toen wat langer. Een kop 

koffie op een terras. De krant in de 

bieb. Natuurlijk, ik ben nog steeds 

veel alleen, maar ik heb toch wel 

elke dag een praatje.”

“  Ik zat te verpieteren  achter 
de geraniums. Terwijl ik 

vroeger graag tuinierde. 
Ik bood m’n buurman hulp 

bij het snoeien van een 
boompje. En nu help ik de 

hele straat met hun tuin!”

Redt u het prima in uw eentje? 

Geen probleem! Zou u toch 
graag meer mensen zien?  
Dan vindt u in deze folder 
 enkele tips.

Versa Welzijn • Stichting Goed doen voor een Ander • Kleur het  Leven  
• Het Geheugenhuis • Amaris Zorggroep • Tijd voor Meedoen • VCH 
•  Huizenvoorelkaar • Gemeente Huizen • Rotary Huizen Gooimeer • 

 Kerkelijke Initiatieven • Buurten met Buren • Koffieschenkproject en een 
aantal betrokken vrijwillige initiatiefnemers

De folder voor huisartsen 
en andere verwijzers
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28 actieve organisaties. 545 beschikbare stage-
plaatsen, waarvan 339 vervuld. In totaal is er 1362 
uur stagegelopen (vacatures uit Wismas). 568 leerlin-
gen van Huizermaat en Erfgooiers College.

58% van de leerlingen wil ook na de stage nog wel 

eens helpen op de stageplaats. 61% geeft aan door 
de stage-ervaring later makkelijker ergens een handje te 
helpen. 

Ook de MaS is aangepast aan de tijdsgeest. Er is geluis-
terd naar de leerlingen en de stagemarkt is opgeheven. 
Daarvoor in de plaats is er ingezet op een directe bena-

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS) Het Erfgooiers College  370 leerlingen:  110 mavo 200 havo 60 vwoHuizermaat 198 leerlingen:  105 havo 93 vwo

4 leerlingen hebben onder begeleiding van  
vrijwilliger Ad Welten een tuintje opgeknapt bij  

cliënten van Thuishulp in het voorjaar,   
herfstvakantie en de kerstvakantie. 

Pilot bij 2 mavoklassen van het Erfgooiers College. 
17 leerlingen hebben hierbij gebruik gemaakt  

van het aanbod via VCH. 

dering in de klas. Leerlingen hebben op basis hiervan 
andere keuzes gemaakt dan voorheen. Verrassend effect 
hiervan is dat er nu stage is gelopen bij organisaties die 
voorgaande jaren niet populair waren op de stagemarkt. 

Er is 2-maandelijks afstemming met de stage coördina-
toren van beide scholen. Intentie is om ook het Elan Col-
lege aan te laten sluiten en voor 2019 ook verbinding te 
zoeken met Young Impact. Hiervoor lopen de contacten 
al en is in 2018 door de ambtenaren van de gemeente 
(Madelon Kos en Marloek de Greeff) en VCH (Char-
lotte Tupang) onderzoek gedaan en de Young Impact 
 Celebration bezocht met de 17 van 2017.  

REACTIES VAN LEERLINGEN: 

“Ik vond het bijzonder dat alle blinde 

 mensen heel vrolijk waren en je heel snel 

accepteerden”

“Het was iets nieuws. Ik heb veel nieuwe 

dingen geleerd”

“De stage vond ik veel leuker dan ik in het 

begin verwacht had”

“Het werk dat we deden hielp daadwerke-

lijk mensen”

Young Impact is een platform dat zich richt 
op de jongere  vrijwilliger én burgerschaps-
onderwijs. Het ligt daarom in lijn om ook 
hier verbinding mee te  maken.

De MaS blijft een prachtig middel om 
 jongeren te motiveren om meer lokaal 
 betrokken te worden en hun blikveld  
te verruimen. 

JONGEREN
Met de Kanjers van Huizen wil VCH in samenwerking 
met Jongerencentrum Connect, een podium geven  
aan jongeren in de leeftijd van 14 t/m 29 jaar, die elk op 
hun eigen manier een bijdrage leveren aan de maat-
schappij. Het is een project voor en door jongeren.  
Het doel is om jongeren te inspireren en motiveren 
om er zo voor te zorgen dat er een nieuwe generatie 
 vrijwilligers ontstaat.
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BETROKKEN  ONDERNEMEN
Betrokken Ondernemen verbindt mensen, organisaties en onder-
nemers met elkaar. Vanaf 2018 is uitgebreid met nieuwe initia-
tieven, zoals het organiseren van evenementen om bedrijven, 
organisaties en vrijwilligers met elkaar te verbinden en het zijn van 
maatschappelijk projectontwikkelaar en maatschappelijk makelaar. 
Het Maatschappelijk Diner is reeds een sterke formule waarbij 
steeds weer nieuwe verrassende verbindingen ontstaan.  
In september 2018 is er gestart met de voorbereidingen voor het 
Maatschappelijk Diner op 28 januari 2019. Hiervoor hebben zich 
diverse  organisaties en ondernemers verbonden aan de denktank.  
In de tussenliggende periode hebben de matches, gemaakt in 
2017, plaatsgevonden en zijn ook nog nieuwe matches gemaakt 
 tussen bedrijven en organisaties. VCH heeft een nabel-actie 
 gehouden om zicht te krijgen op de nog uit te voeren matches. 

BEZOEK GEMEENTERAAD  
4 OKTOBER
4 oktober 2018 heeft VCH 17 gemeente-
raadsleden, griffie en de wethouder Sociaal 
Domein ontvangen. Aan thematafels is  
gesproken over VCH, vrijwilligerswerk, 
Maatschappelijke  Stage, ouderen en 
 eenzaamheid, jongeren, projectmatige  
activiteiten, zingeving en de  adviesrol van 
VCH. VCH als adviseur, verbinder en  
expertisecentrum in een sector waar de 
mens centraal staat. Wij kijken terug op  
een goede bijeenkomst. Veel raadsle-
den waren positief verrast over de rol van 
VCH en het grote aantal activiteiten dat zij 
 onderneemt. 

PROMOTIE EN WERVING
VCH creëert telkens weer een eigen PR-podium voor 
extra promotie. Via Radio 6 FM, Nieuwsblad voor Huizen 
en de Huizer Courant. Extra aandacht wordt gevraagd 
via reclameborden (januari en december), de promotie-
acties op Huizenvoorelkaar (maart en december). Maar 
ook door tijdens NLDOET op 9 maart een tuin te doen en 
een woonkamer te behangen bij een hulpvrager 
thuis (durf te vragen). VCH was aanwezig 
 tijdens de Huizer nieuwsjaarsduik, de 
Huizerdag (september) en de kerst-
markt (Oostermeent, december). 
Ook zijn er nieuwe folders voor 
VCH en Thuishulp uitgebracht 
en heeft VCH de gemeente on-
dersteund bij de ontwikkeling 
van de folder in het kader van 
Eenzaamheid. En natuurlijk de 
nieuwsbrieven die per kwar-
taal worden verzonden aan 
alle relaties (VCH algemeen, 
 Huizenvoorelkaar, Thuishulp, MaS 
en Betrokken Ondernemen).

Het team van NL doet

Bij de stand  
op Huizerdag

De denktank van het 
Maatschappelijk Diner 

In gesprek aan een  
van de thematafels
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SOCIAL MEDIA
Het inzetten van Social Media heeft in de tweede 
helft van 2018 een boost gekregen. Social Media 
levert een bijdrage aan de bekendheid van de VCH. 
Met name door het gebruik van Instagram wordt de 
bekendheid bij jongeren (generatie-Z) vergroot.

VC ALS OPLEIDINGSPLAATS
Thuishulp heeft in 2018 2 stagiaires van de opleiding Oefentherapie 
(HvA) begeleid. Zij hebben 20 weken in het kader van hun sociale 
stage als maatje een hulpvrager bezocht en begeleid. Na evaluatie 
met studenten en school is besloten om dit in 2019 te continueren. 

Vanuit de opleiding International Lifestyle Studies (Fontys, Tilburg) 
heeft een 3e jaars student een meewerkstage én trendonderzoek 
opgestart naar jongeren en vrijwilligerswerk. 

“ Van de VC wil ik leren wat voor impact de organisatie  
heeft op de maatschappij en hoe er projecten worden 
 omgezet om verbinding te stimuleren”

In 2018 is VCH een erkend leerbedrijf geworden voor het MBO. 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn

265 volgers 57 volgers 179 volgers 33 volgers

245 vind-ik-leuks 71 volgend  288 volgend 80 berichten

 163 tweets 82 berichten

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING INTERN
In het kader van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming is er in maart 2018 een training gevolgd 
om te zorgen dat VCH op 25 mei 2019 voldoet aan de 
eisen die AVG stelt. 

Kennis en ervaringen worden gedeeld in de NHVV (plat-
form vrijwillige inzet Noord-Holland), NOV (Vereniging 
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Movisie en 
Coalitie tegen Eenzaamheid. De NHVV- bijeenkomst 
in april heeft geresulteerd in het ontwikkelen van een di-
gitale kennisbank voor het uitwisselen van leermodules. 
In september 2018 is er een NHVV bijeenkomst geor-
ganiseerd met gastspreker Aat Vos over Third Places. 
VCH is naar de bijeenkomsten van NOV geweest over 
de toekomst van vrijwilligerswerk, millenniums en burger-
schapsstijlen (Cecilia Keuchenius). Op 24 november be-
zocht VCH het NOV-congres voor vrijwilligerscentrales, 

waarbij verschillende workshops (21!) 
konden worden bezocht. Op 7 december 
was VCH bij het politiek ontbijt in Den Haag om de dia-
loog aan te gaan over een landelijk bestuursakkoord en 
stimuleringsregeling als impuls voor de ondersteuning 
van het lokale  vrijwilligerswerk. Tijdens het NOV-congres 
en het politiek ontbijt is de oproep aan minister Hugo 
de Jong gedaan om zijn handtekening onder het plan te 
zetten voor het organiseren van het Vrijwilligersjaar 2021. 
VCH heeft ook een handtekening gezet. Ook via Movisie 
en de Coalitie tegen Eenzaamheid zijn workshops en 
een congres bijgewoond.

In het kader van leren en laten inspireren door aanspre-
kende initiatieven is de impact meeting van ING en een 
bijeenkomst in Amersfoort bezocht, georganiseerd door 
Nederland Filantropieland. Centraal stonden fondsen-
werving, informatie over dienstverleners die goede doe-
len helpen bij de realisatie van hun idealen met ‘handen 
en hersenen. Ook was er aandacht voor generatie ver-
schillen.

Bij het politiek 
ontbijt in  
Den Haag

De handtekeningen  
worden gezet
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OPVALLENDE SIGNALEN

Naast de economische waar
de is er de  maatschappelijke 
 waarde. Er zijn veel  activiteiten 
die niet uitgevoerd kunnen 
 worden zonder de inzet van 
vrijwilligers.

FINANCIËN
De budgetsubsidie van de gemeente 
Huizen voor de reguliere dienstverlening 
bedroeg € 278.158. VCH heeft voor de 
dienstverlening in de BEL-gemeente  
€ 8.343,50 ontvangen  (Blaricum  
€ 6.467,75, Eemnes € 1301,50 en  
Laren € 574,25).  
Daarnaast heeft VCH € 500 ontvangen 
van de Rabobank voor het sportaanbod  
in september 2018.

•  35% is beschikbaar voor een event 
of project met kop en staart. Het 
moet leuk zijn en  interessant om er 
over te  posten op social media. 

•  51% van de vrijwilligers ervaart 
druk (32% ervaart druk van coördi-
natoren en 30% van  cliënten). 

•  Vrijwilligerswerk is veel meer dan 
in het verleden een continue zoek-
tocht daarom zet VCH, naast de 
werving in het heden, ook in op 
strategieën en tactieken om de 
vrijwilliger voor de toekomst nu al te 
werven.

•  Vrijwilligerswerk zorgt voor soci-
ale samenhang en leefbaarheid. 
Door gezamenlijke inzet met 
 gelijkgestemden voelen mensen 
zich onderdeel van een hechte 
 gemeenschap. 

•  Burgerinitiatieven zijn niet nieuw. 
Maar er is een 3e gene ratie burger - 
initiatief waarbij zelforganisatie 
voorop staat. Er is een overeen-

komst tussen vrijwilligerswerk en 
burger initiatieven. 

•  Specifieke doelgroepen of mensen 
met een complexe  achtergrond 
worden steeds meer gestimuleerd 
om  vrijwilligerswerk te gaan doen. 
Doelgroepen die niet vanzelfspre-
kend  terecht kunnen bij organisa-
ties die vrijwilligers nodig hebben. 
Als gevolg daarvan neemt de 
behoefte aan informatie, advies en 
ondersteuning van vrijwilligers en 
maatschappelijke  organisaties toe. 

•  Jongeren zijn maatschappelijk sterk 
in vrijwilligerswerk, maar niet altijd 
zichtbaar. En  bereikbaar via andere 
social media kanalen dan de oude-
re vrijwilliger. 

•  Eenzaamheid onder ouderen en 
 jongeren is een groot vraagstuk 
waar ook vrijwilligers en vrijwilliger-
sinitiatieven bij aansluiten.

•  Toenemende vraag naar vrijwil-
lige inzet in het lokaal sociaal 
domein veroorzaakt druk op 
vrijwilligerswerk (o.a. door het 
langer zelfstandig wonen, de 
vergrijzing en de afbouw van 
(thuis)zorg en welzijn).

•  Thuiszorg organisaties heb-
ben boodschappenhulp uit het 
pakket gehaald. Hierdoor is er 
een toenemende vraag voor 
boodschappen vrijwilligers bij 
Thuishulp. 

•  1 op de 2 mensen van 18+ is 
actief als vrijwilliger.

•  Mensen werken langer door 
(pensioenleeftijd 67) en zijn 
daardoor minder uren beschik-
baar voor vrijwilligerswerk. 

•  (Oudere) vrijwilligers stoppen 
omdat zij zelf hulpbehoevend 
zijn geworden of mantelzorg 
taken krijgen.

•  De uitvoering van vrijwilligers-
werk is veeleisender geworden 
door takenpakketten die om-
vangrijker, complexer en lang-
duriger zijn geworden of door 
nieuwe taken (bijvoorbeeld op 
juridisch vlak). 

•  Veel activiteiten kunnen niet 
worden uitgevoerd zonder de 
inzet van vrijwilligers, met name 
in het zgn. maatschappelijke 
middenveld, de sportvereniging, 
de politieke partijen, koren en 
kerken. 

•  65% van de vrijwilligers doet  
dit nog in gebonden vorm:  
trouw – vast.  
Maar is minder uren beschikbaar 
en minder lang verbonden aan  
dezelfde organisatie.

•  Daling gemiddelde inzet per 
 vrijwilliger versus de toenemende 
vraag van de samenleving naar 
inzet vrijwilligers. 

Deze signalen worden door VCH nader 
bekeken, besproken en de gewenste 
 acties worden stapsgewijs vanaf 2019 
 uitgewerkt. 

Op ‘koers naar 2023’!  
Een impactvolle WIJ   

VCH kijkt terug op een mooi jaar waarin 
verandering centraal stond, nieuwe din-
gen op het pad kwamen, nieuwe kansen 
werden gesignaleerd en gegrepen om 
vrijwillige inzet in Huizen te verbeteren of 
te vergroten. Deze koers zet VCH verder 
door… focus op het veranderende tijdperk 
op zowel initiatieven vanuit de gemeen-
schap en de veranderende vrijwilliger. 
Waardering, leren en inspiratie staat in 
2019 centraal. 
 
Noteer 7 december 2019 in de  agenda. 
De dag waarop het  jubileum boek 
wordt overhandigd en een ode wordt 
uitgebracht aan alle helden van 
 Huizen. 
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OP ‘KOERS NAAR 2023’! 

EEN IMPACTVOLLE WIJ

DAAROM… VRIJWILLIGERS BEDANKT!
Op verschillende momenten hebben er waarderings-
acties plaatsgevonden voor Huizer Vrijwilligers. 25 juni 
werden alle jubilarissen van Thuishulp in het zonnetje 
gezet. Vrijwilligers die zich al 5 – 10 – 15 – 20 jaar inzetten 
voor hulp bij mensen thuis. Sommigen zelfs 30 jaar! 

Om alle Huizer vrijwilligers te 
 bedanken voor hun inzet is er in 
 september, tijdens de sportmaand 
een sportmoment aangeboden  
en ontving elke vrijwilliger  
een paraplu. 

De jubilarissen van 
 Thuishulp

Ook hebben vrijwilligers een bezoek gebracht aan de 
Voedselbank en het Papageno huis. Waardering over 
en weer werd uitgesproken.  

Spetterend is het jaar beëindigd in bij muziekvereni-
ging Prinses Irene. Een koor heeft samen met ruim  
60 aanwezige vrijwilligers het jaar ‘uitgezongen’.  
VCH ontving veel enthousiaste reacties op alle waar-
deringsacties. 

Lunch in het  
Papageno huis

Vrijwilligerswerk is moeilijk uit te drukken in harde 
 cijfers maar is onbetaalbaar. 

Lucas Meijs schrijft hierover: 

Bij VCH gebeurt iets bijzonders. Hierover kunnen onze 
bevlogen vrijwilligers op kantoor veel meer vertellen. 
Alexandra Sinceri, Caroline Selles, Gerda Rebel, Hettie 
Brouwers,  Marianne Mels, Silvia van Beusekom, Willie 
Hofs en Yvonne de Groot. 

En natuurlijk de grote waarde die het toezichthoudend 
bestuur levert aan VCH.  Karin Dorissen, Barbara Koetze, 
Lourens Kous en  Marianne Verhage: dank je wel voor 
jullie inzet en betrokkenheid!

“ Vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend. 
 Vrijwilligerswerk wordt niet voor niets het cement  
van de samenleving genoemd. Een cliché, maar  
net als sommige andere clichés  bevat het een grote 
kern van waarheid.  
De grootste fout die overheden en vrijwilligers
organisaties kunnen maken is om de tomeloze 
 inzet van al die vrijwilligers als vanzelfsprekend te 
 beschouwen. De grote waarde is geen  gegeven.”
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