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VRIJWILLIGERSCENTRALE HUIZEN VOOR ELKAAR

EEN ACTIEVE, DAADKRACHTIGE GEMEENSCHAP
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INTRODUCTIE
2020 is het jaar waarin, mede door Covid-19, het belang van VC Huizen en haar
verbindende rol in de Huizer samenleving nog duidelijker is geworden.
Het coronavirus had, en heeft nog steeds veel invloed
op ons dagelijks leven. De lockdown en de 1,5 meter
richtlijn, heeft een immense invloed op het welbevinden
van mensen.
Door COVID-19 is een specifieke groep inwoners (nog)
kwetsbaarder geworden, wat inhoudt dat meer mensen
door verminderde welvaart en welzijn in een sociaal
isolement zijn geraakt. Zij hebben veelal te maken met
psychische problemen, toename van armoede door
schulden, toename van huiselijk geweld en groeiende
eenzaamheid. Kinderen kunnen niet meedoen of hebben
leerachterstanden op school.
De verwachting is dat na de corona crisis en de economische crisis die daaruit voortkomt, een sociale crisis volgt.

Hierdoor zal het aantal inwoners met een hulpvraag groter
worden. Daarnaast heeft regio
Gooi en Vechtstreek een hoog
percentage ouderen. Tel daarbij de
extramuralisering van de zorg op en je komt tot de conclusie dat deze ontwikkeling vraagt om meer vrijwilligers
in de thuissituatie. De afgelopen 5 jaar is deze vraag al
gestegen met 182%.
Er is véél vrijwillige energie in Huizen, zichtbaar en
onzichtbaar. In 2020 kwam deze massaal vrij door
COVID-19.
VC Huizen werkt daarom achter de schermen aan mogelijkheden en samenwerkingsvormen om nóg beter in te
spelen op binnenkomende vraagstukken.

Huizen is een gemeente met ruim 41.000 inwoners
rondkomen

• Ongeveer 19% heeft moeite met

• 10% heeft extra hulp nodig vanwege onvoldoende regie over het eigen leven.

ONZE WENS: EEN MOOI EN VERBONDEN HUIZEN
Wij wensen een Huizen waar inwoners nog meer verbonden zijn met elkaar. Dit sluit aan bij onze missie:
‘VC Huizen verrijkt Huizen met een brede en sterke lokale infrastructuur. Hierdoor kan iedereen naar
vermogen meedoen én wordt maatschappelijke participatie in de samenleving gestimuleerd’.
VC Huizen is een verbinder tussen hulpvragers en vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers- en burger
initiatieven, ondernemers en de lokale overheid.
Samen realiseren we een hechtere samenleving waarin iedereen mee kan doen dankzij g
 ebundelde expertise, tijd,
talent en helpende handen van jong en oud.
VC Huizen regisseert, faciliteert en is partner vanuit 3 pijlers: bemiddeling, advies en promotie van
vrijwilligerswerk.
Door mee te bouwen aan een hechtere samenleving die gebaseerd is op wederkerigheid en
wederzijds begrip leveren wij, vanuit onze identiteit, ook een bijdrage aan de realisatie van
doelstelling 3 van The Global Goals1: Goede gezondheid en welzijn.
Dit doen wij al ruim 37 jaar.
Jolanda Westrum
Directeur Vrijwilligerscentrale Huizen

#doinggood #helpenmaakthappy #samensterk
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De doelen om de wereld tot een betere plek te maken in 2030
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INVLOED CORONACRISIS

Bezoekers Vrijwilligerscentrale Huizen

Door de coronacrisis moesten wij
in één klap onze plannen bijstellen.
Desondanks is in 2020 met daadkracht veel gerealiseerd. Wij bleven
enthousiast en vasthoudend doorgaan
en verkenden nieuwe wegen. De vrijwillige energie die plotseling vrijkwam
in Huizen maakte ons nog gedrevener
en creatiever. De oplossingen die we
konden bieden en de verbindingen die
konden worden gemaakt, leverden ons
de positieve energie op om door te
blijven gaan en ‘om te denken’.
Vanuit onze regierol hebben wij bij de
eerste lockdown actief contact gezocht
met wethouder M. Hoelscher van de
gemeente Huizen en het verzoek ingediend om samen met partners om
de tafel te gaan met als doel om alle
corona-initiatieven in kaart te brengen.
Deze samenwerking is essentieel
gebleken, daarom blijven wij hierop
inzetten.
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In 2019 was er een groei van ruim

100% in het aantal fysieke

bezoekers ten opzichte van 2017. In 2020 daalde het aantal fysieke bezoe
kers met

53% van 1600 naar 750.

Terwijl de vraag én het aanbod vanuit het maatschappelijk veld er wel degelijk
was. Daarom zochten wij andere manieren om met vrijwilligers, vrijwilligers
organisaties, burgerinitiatieven en hulpvragers in contact te blijven.

NIEUWE ENERGIE IN HUIZEN
Er kwam een heel ander soort vrijwillige energie vrij bij inwoners die startten met eigen initiatieven tijdens
corona. Deze initiatieven werden door VC Huizen ondersteund of voorzien van advies.
‘Het coronavirus veroorzaakte óók
een uitbraak van solidariteit’
Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk,
Erasmus University

Wat opvalt is dat tijdens de eerste coronacrisis
veel inwoners hulp aanboden. Tegelijkertijd matchte het
aanbod niet met de hulpvragen. Dit had, volgens hoogleraar vrijwilligerswerk, Lucas Meijs, te maken met twee
dingen: vraagverlegenheid en handelingsverlegenheid.
Hier is door VC Huizen extra aandacht aan besteed,
onder andere door het adviseren in de ‘kunst van het
contact maken’. Onder andere door de publicatie van een
artikel in het Nieuwsblad voor Huizen.
VC Huizen heeft vanaf het begin van de coronacrisis
ingezet op coronahulp via social media met campagnes
over coronaproof vrijwilligerswerk, veilig hulp bieden aan
de ander, een oproep aan hulpvragers om te ‘durven
vragen’, veilig betalen bij boodschappenhulp en aandacht
voor reflectie.

Ook is er aandacht gevraagd voor lokale ondernemers
door aan maatschappelijke organisaties (die normaliter
juist hulp vragen aan ondernemers) te vragen deze bedrijven te steunen door lokaal in te kopen.
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DOORWERKEN TIJDENS
CORONA
Vanaf de eerste lockdown
in maart hebben wij onze
activiteiten en kantoorbezetting aangepast. Het
kantoor werd gesloten voor
bezoekers en wij werkten, afhankelijk van de coronamaatregelen
van dat moment, met maximaal 2 tot 3
personen op kantoor: 1 of 2 beroepskrachten en 1 vrijwilliger. Om onze eigen medewerkers vitaal te houden organiseerden wij dagelijks een digitale startup
en was er ook wandel overleg.
Iedereen die VC Huizen kent weet dat wij
niet stil blijven zitten. Ons werk ging door,
op afstand én digitaal. Workshops en
themabijeenkomsten werden, waar mogelijk, omgezet naar webinars en er werd
een videovlog (drieluik) gemaakt 2 over
het werk van de vrijwilligers coördinator in
coronatijd.
2
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CORONA EN HET EFFECT OP VRIJWILLIGERSWERK
Eind mei heeft VC Huizen een enquête ontwikkeld om een beeld
te krijgen van het vrijwilligerswerk tijdens de coronacrisis.

80 organisaties deden mee: zorg & welzijn 45,8%, buurt- en
ontmoetingscentra en goede doelen 23,6%, sport 15,3%,
cultuur 6,9% en natuur 2,8%.
Hierdoor kregen wij een beeld van wat er speelde binnen de vrij
willigersorganisaties en waar extra advies kon worden gegeven.
Coördinatoren zagen hun werkzaamheden veranderen en pakten
veel taken op die anders door vrijwilligers werden gedaan.
Vraagstukken die naar voren kwamen varieerden van:

1H
 oe om te gaan met 1,5 meter regel in de organisatie.
2S
 portverenigingen die stapsgewijs beperkt opengaan
(overleg met de vereniging, SPH3 en NOC*NSF).

3 L eeftijdsgebonden vraagstukken (70+ vrijwilligers en herstart
vrijwilligerswerk in de organisatie).

Met dank aan de betrokken ondernemers die ons hierin hebben geadviseerd en geholpen: Target Media, CM Specialist, Scala Solutions en Victor van Galen. 3 Sportplatform Huizen

Effecten van corona op vrijwilligerswerk:
‘De combinatie van geschikte werkruimte en
de hoeveelheid beschikbare vrijwilligers.
Het is best een puzzel om iedereen te kunnen laten werken’

ADVISERING & DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
De maatregelen tijdens de coronacrisis zijn ook van invloed geweest op de geagendeerde workshops en themabijeenkomsten.
Een aantal bijeenkomsten is verplaatst naar 2021 of omgezet
naar een webinar. In totaal hebben 10 workshops en bijeenkomsten plaatsgevonden, zowel fysiek als online.

Kringloopcentrum Huizen-Eemnes

‘Enkele collega vrijwilligers zijn door de
rustige periode ook hun leven en tijdsinzet
aan het evalueren. Dat kan leiden tot andere
keuzes’
Sesam Academie

‘Wij hebben nu geen activiteiten, dus geen
werk. Vrijwilligers zoeken wellicht ander
vrijwilligerswerk’
Stichting Vaarkracht Huizen

‘Het verdriet van bewoners en het gemis van
hun contacten met vrijwilligers. En natuurlijk ook andersom’
Amaris Voor Anker
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Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

webinars werden door 35
deelnemers bezocht. In 2021
krijgen deze een vervolg door
een verdere verdieping op het
thema Sociale Veiligheid.
In 2020 heeft VC Huizen extra
aandacht gegeven aan burger
initiatieven. Hiervoor organiseerden wij een workshop-drieluik.
Helaas konden 2 workshops niet
meer plaatsvinden, omdat deze
niet geschikt zijn om in een onlineversie aan te bieden. Deze zijn
doorgeschoven naar 2021.
In de zomerperiode hebben wij

▲

Wij maakten oa.
✓ een vlog-driekluik in samenwerking met adviseur-trainer
Willem Jan de Gast voor vrijwilligerscoördinatoren met als
het thema: ‘de rol van
de coördinator tijdens het
corona-tijdperk en in
het post-coronatijdperk’.
✓ een pagina op het platform
Huizenvoorelkaar met 29 onlinetrainingen voor vrijwilligers,
coördinatoren en organisaties.
✓2
 webinars in samenwerking
met de NOV4 over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
en preventiebeleid. Deze
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in het kader van advisering
24 organisaties bezocht.
Tijdens deze gesprekken kwamen verschillende vraagstukken
naar voren zoals:

1 d e haalbaarheid en risico’s
tijdens de coronacrisis

2 e enzaamheid door onderprik

Op bestuurlijk niveau is op aanvraag van een vrijwilligersorganisatie een maatwerk traject
ontwikkeld voor een vrijwillig bestuur. Hierbij is aandacht besteed
aan de samenwerking binnen het
bestuur, de rol en verantwoordelijkheid van het bestuur en de
zichtbaarheid bij vrijwilligers.

BEMIDDELING
& VERBINDING
Vrijwillige Thuishulp

keling in woon-zorgcentra

3 tekort aan vrijwilligers
4 d eskundigheidsvraagstuk

ken zoals vinden, binden en
behoud van vrijwilligers,
mobiliteit van vrijwilligers
intern en tussen organi
saties én verandering
in vrijwilligersbeleid.

W.J. de Gast
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In 2020 is het aantal vrijwilligers dat
zich inzet voor Vrijwillige Thuishulp gestegen met 13%. Daarnaast was er
sprake van een tijdelijk extra aanbod van
vrijwilligers. Door de lockdown werden
werknemers aangemoedigd om thuis te
werken. Hierdoor ontstond er extra vrijwillige energie en meldden zich ruim 60
mensen die zich tijdens de coronacrisis
wilden inzetten.
Wij hebben veel aandacht gevraagd voor
boodschappenhulp en eenzaamheid.
Maar liefst 71 keer is er een hulpvraag

ingediend voor boodschappenhulp. 25
hulpvragers hebben structurele (wekelijkse)
boodschappenhulp gekregen.
Met de gemeente en een lokale ondernemer zijn wij in gesprek gegaan over veiligheid bij geldtransacties bij boodschappenhulp door vrijwilligers.
Ook zijn gerichte oplossingen gezocht op
het gebied van vervoer.

zijn gestart als maatje. Het project biedt
echter meer kansen, die door corona niet
allemaal uitgewerkt konden worden.

Lions Huizen zocht samenwerking met
Vrijwillige Thuishulp op het gebied van
maatjes tegen eenzaamheid. Enkele leden

CORONA HULPACTIES VANUIT VRIJWILLIGE THUISHULP
• Kaartenactie: elke vrijwilliger en hulpvrager van VT heeft een kaart ontvangen
• Telefonische intake met nieuwe ‘corona-vrijwilligers’. Kennismaking, bespreking richtlijnen o.a. in kader van
veiligheids- en preventiebeleid.
• Bezorging boekentasjes van Bibliotheek Huizen bij mensen thuis
• Belactie naar vrijwilligers (contact onderhouden en signalering – welke hulp is nodig voor de vrijwilligers die
tot de kwetsbare groep behoren) en hulpvragers/cliënten. Waar nodig inschakeling sociaal wijkteam.

9

PRIVACY & PREVENTIE BELEID
In 2020 heeft VC Huizen haar privacy- en preventiebeleid herzien,
mede aangezet vanuit de vraag om
meer aandacht voor sociale veiligheid. Daarnaast werd de regeling
gratis VOG van kracht, waardoor
er voor alle vrijwilligers een gratis
VOG aangevraagd kan worden.

Bij Vrijwillige Thuishulp is sprake
van dienstverlening aan kwetsbare
mensen op basis van één op één
contact. De vrijwilliger komt bij de
cliënt thuis. Dit vereist extra aandacht voor de juiste verhoudingen,
zodat het werk altijd veilig is voor
de cliënt en de vrijwilliger.

Zowel vrijwilligers als cliënten
kunnen zich, bewust of onbewust,
schuldig maken aan het overschrijden van de grenzen van de
ander. Om hen te ondersteunen bij
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het voorkomen en aanpakken van
ongewenst gedrag, zijn omgangsregels vastgesteld.

We verwachten van onze vrijwilligers dat zij zich aan deze Gedragscode houden en spreken dit met
hen af in de vrijwilligersovereenkomst. Daarnaast wordt voor iedere
vrijwilliger een VOG aangevraagd.

Vrijwilligers moeten kunnen rekenen op een veilige werkomgeving.
Daarom worden cliënten over de
Gedragscode geïnformeerd via publicatie op de website en/of tijdens
een intakebezoek.

Als vrijwilligers of hulpvragers
geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, kunnen zij rekenen
op steun van Thuishulp.

In september organiseerden
wij een Maatjescafé op locatie
Bibliotheek Huizen. Liefst 25
(potentiële) maatjes en hulpvragers bezochten het Maatjescafé.
Ook Burgemeester N. Meijer en
Wethouder M. Hoelscher bezochten het café en spraken met een
aantal maatjes.

Langdurige hulp
Vrijwillige Thuishulp is trots op haar vrijwilligers waarvan
velen zich voor lange tijd binden aan onze organisatie.
In 2020 werden 23 jubilarissen in het zonnetje gezet door
Wethouder M. Hoelscher.

Top 5 vragen Vrijwillige Thuishulp & Huizenvoorelkaar
Vrijwillige
Thuishulp kort

Vrijwillige
Thuishulp lang

Huizenvoorelkaar

1

Voedselbank pakketten
bezorgen

Maatje

Activiteitenbegeleiding

2

Tuinwerkzaamheden

Boodschappen

Gezelschap

(structureel)
3

Klusjes in huis

Thuisadministratie

Maatjes & Buddy’s

4

Vervoer

Taalhulp

Erop uit

5

 oodschappen doen
B
(incidenteel)

Respijtzorg

Gastvrouw

Het bezorgen van voedselpakketten aan mensen die niet
zelf naar de Voedselbank kunnen komen is enorm gestegen:
van 277 in 2019 naar 598 in 2020.

Sinds 2015 zien we een groei van 182%
bij langdurige hulpvragen, met name de complexe hulpvragen: van 50 in 2015 naar 152
in 2020. Per week komen 3 – 5 nieuwe aanvragen binnen bij VC Huizen. Gemiddeld blijven
30 hulpvragen moeilijk of onbemiddelbaar.
Om deze stijging het hoofd te bieden ziet VC
Huizen de meerwaarde van een integrale aanpak door samenwerking met partners uit het
werkveld. Daarom is VC Huizen gestart met bijeenkomsten om het samenspel tussen formele
en informele zorg te vergroten (ontschotten).
Dit gaat in 2021 verder vorm krijgen.

Huizenvoorelkaar
De website Huizenvoorelkaar.nl, hét platform
voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk, is
na 3 jaar een begrip in Huizen. Dit platform
is in 2020 verder gegroeid met 34% meer
aanbieders. In 2020 is er via het platform ruim
11

6.353 uur coronahulp gerealiseerd (maatschappelijke waarde € 127.050). Aan de

achterkant van het platform werd door het
team waar nodig geadviseerd en was er ruimte
voor persoonlijke bemiddeling. Door deze synergie werd bijna elke coronahulpvraag ingevuld, was er minder versnippering, meer veiligheid, meer kans op een match. Deelnemers in
Huizen geven een rapportcijfer 7,6

In 2020 zijn er 4 campagnes geweest via het platform Huizenvoorelkaar.
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Coronahulp

Verzamelen coronahulp voor vrijwilligers en hulpvragers

247 connecties & 165 matches

Young Impact
Helpt!

Meer jongeren aanspreken om iets voor een ander te doen

176 connecties & 43 matches

Week tegen
eenzaamheid

Mensen uitnodigen om meer te letten op eenzaamheid en
iets voor elkaar te doen

122 connecties & 54 matches

Dag van de
vrijwilliger

Alle vrijwilligers bedanken en in het zonnetje zetten

141 connecties & 41 matches

In 2020 zijn er 797 matches gemaakt dit is een
groei van 28% ten opzichte van 2019.
Aantal matches
900
800
700
600
500

De toekomst van de Maatschappelijke Stage (MaS) staat op de
agenda tijdens de bespreking met
de scholen en gemeente Huizen.
De verandering in het lesprogramma en de aansluiting bij
Maatschappelijke Diensttijd (MdT)
projecten worden o
 nderzocht.
Voor inzet Maatschappelijke Stage waren 24 organisaties geworven met een totaal van 230 uur

400
300
200
100
0

2018

2019

2020

Jong beginnen
De Maatschappelijk Stage is tijdelijk on-hold gezet door
de VO-scholen. Zij hebben zich noodgedwongen gericht
op de primaire activiteiten om lessen doorgang te laten
vinden.

VC Huizen is aangesloten bij het MdT Netwerk dat door
de NOV is opgezet om de scholen en organisaties verder
te adviseren. Ook onderhoudt VC Huizen contact met
Young Impact en andere initiatieven op het gebied van
Maatschappelijke Diensttijd, zoals Impacter en Future
Proof. Met Young Impact is zelfs een partnerschap aangegaan. Via de tools die Young Impact heeft aangeboden
konden wij jongeren op een andere, aansprekende, manier benaderen via social media.
Aan een groep jongeren (14 – 27 jaar) is de vraag
voorgelegd ten aanzien van keuzes omtrent de MdT.
In 2020 heeft VC Huizen 6 bijeenkomsten georganiseerd met de scholen en 2 extra bijeenkomsten met het
werkveld, gemeente Huizen, de VO-scholen, de Ankers,
13

 onnect en de genoemde MdT-organisaties.
C
De afstemming over de MaS in het curriculum en de
mogelijke transitie naar Maatschappelijke Diensttijd
wordt vervolgd in 2021.

Er zijn in 2020 8 kanjers aangemeld bij VC Huizen.
Jongvolwassenen die zich belangeloos inzetten voor
een ander of de maatschappij.
Het aantal betrokken jongeren kan worden vergroot door
verbreding van de doelgroep naar 14

– 27 jaar.

Burgemeester
N. Meijer
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COMMUNICATIE,
CAMPAGNE
EN PROJECTEN
Onze strategie blijft verbinden en meerwaarde
creëren voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties,
vrijwilligers- en burgerinitiatieven, betrokken ondernemerschap en aanverwante projecten. Dit doen wij via
bewustwordingscampagnes, het delen van onze
bijzondere en positieve verhalen op onze social mediakanalen, het mobiliseren van vrijwilligers door o.a.
zwaan-kleef-aan acties, samenwerken en co-creatie en aandacht voor mantelzorg in relatie tot vrijwilligerswerk. En natuurlijk de reizende expositie ‘Helden
van Huizen’. In 2020 was deze te zien in de Pop-Up
Herberg, Bibliotheek Huizen en De Brassershoeve.

Burgemeester N. Meijer heeft in 2020 verschillende malen in zijn wekelijkse vlog
waardering uitgesproken naar VC Huizen
en de vrijwilligers(initiatieven) in Huizen.

CO-CREATIE

Social Media
74 4 volger
s
verdeeld
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3 accounov
ts

olgers

689 veld over

Partnering – Regisseren – Faciliteren
VC Huizen gelooft dat je alleen door samen

verde ounts
4 ac c

werking en verbinding met een diversiteit aan
partijen de meeste impact maakt.

147
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eeld

5 ac

De website VC Huizen en
het platform Huizenvoorelkaar voldoen sinds 2020
aan de digitale toegankelijkheid zoals gesteld in de
WCAG5 -norm.

5

Web Content Accessibility Guidelines

7

rs
7 volge

Onder de Mensen Huizen
De werkgroep Onder de Mensen is 10 keer bij
elkaar gekomen. In januari zijn wij gestart met een
themabijeenkomst waarbij de speerpunten voor
2020 werden vastgesteld.
De thematafels:
• Zingeving 30 – 55-jarigen
• Toegankelijkheid
• Jongeren 18 – 28 jaar

De speerpunten:
• Digitale inclusie
• Join Us (jongeren 18 – 28 jaar)
• Netwerk uitbreiden (meer
zichtbaarheid ook tijdens bijv.
Havendag 9 mei)
• Huizenvoorelkaar:
maatjesmodule benutten
• Training via Movisie
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Aan het begin van de coronacrisis organiseerde Onder
de Mensen samen met Rotary Gooimeer een flyeractie
om inwoners te bereiken die door het sociaal isolement
problemen ervaren.
Binnen de werkgroep zijn mooie verbindingen ontstaan
tussen al bestaande initiatieven. Deze resulteerden in
acties zoals digitale bijeenkomsten via Join Us6 voor
jongeren, de zonnebloemactie in de Week tegen Eenzaamheid door Versa Welzijn en Buurten met Buren.
VC Huizen heeft zich gericht op de organisatie van de
training ‘Een verbonden gesprek over eenzaamheid
(Movisie), de maatjesmodule op Huizenvoorelkaar en fondsenwerving via ING Helpt Nederland
Vooruit. Het ING Fonds heeft
€ 1500 gedoneerd.

Gemeente Huizen heeft in 2020 € 5000 beschikbaar
gesteld. Dit bedrag is niet volledig ingezet en kan in de
komende jaren verder benut worden.

‘Onder de Mensen is een werkgroep die zich bevindt 
in een open cirkel waarin creativiteit, belangen,
mogelijkheden en beperkingen samen komen. Een
leeromgeving voor ons allemaal’
Helaas kon de ‘Onder de Mensen dag’ die in de bibliotheek zou plaatsvinden niet doorgaan, vanwege de coronamaatregelen.

Mantelzorg
Bijeenkomst januari 2020: waar ga
jij morgen mee aan de slag? Hoe
ziet dat er over 3 maanden uit?

6
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Join Us werkt landelijk ook samen met Young Impact

Vanuit gemeente Huizen is er veel aandacht voor mantelzorg. Een thema dat ook Vrijwillige Thuishulp raakt.
Vanuit deze rol nemen wij deel als partner in het mantelzorgoverleg tussen de gemeente Huizen en Versa Wel-

zijn, meestal rondom de Dag van de Mantelzorg. In 2020
is deze dag niet doorgegaan.
VC Huizen biedt voor betrokken ondernemers en andere geïnteresseerde inwoners een bijeenkomst aan in
samenwerking met Mantelzorg & Werk. Deze heeft in
2020 niet kunnen plaatsvinden en staat in 2021 op de
workshop agenda.

Veilig Actief
De 2 bijeenkomsten die stonden geagendeerd in 2020
zijn geannuleerd. De projectmedewerker annex vertrouwenscontactpersoon heeft 1:1 contact onderhouden met alle sportbesturen. VC Huizen heeft een
vacature uitgezet voor een mannelijke vertrouwenscontactpersoon. Hier hebben 4 kandidaten op gereageerd.
Er is 4 keer overleg geweest met gemeente Huizen en
de projectmedewerker.

Sportakkoord
Sport en vrijwillige inzet zijn 1. Daarom is VC Huizen
ook medeondertekenaar van het lokale sportakkoord.

In 2020 heeft Sportformateur Ine Klosters het concept
sportakkoord opgesteld en is de rol van VC Huizen hierin
opgenomen. Vanuit de doelstelling richt VC Huizen zich
hierbij op de inzet van vrijwilligers.
Eind 2020 heeft VC Huizen een behoeftenonderzoek
gehouden onder de sportverenigingen en is een aantal
workshops vastgesteld. Deze worden in 2021 aangeboden in samenwerking met het Sportplatform Huizen, de
sportbonden en NOC*NSF.

Zorgcoördinatoren overleg
Het werk van de vrijwilligerscoördinator in de zorg is
veelal een solistische functie, voor zowel de betaalde
als de vrijwillige coördinator. Om die reden organiseert
VC Huizen samen met Versa Vrijwilligerscentrale
2 keer per jaar voor deze groep een netwerk-thema
bijeenkomst.
In 2020 werden de bijeenkomsten geannuleerd. Deze
tijd hebben we benut door een analyse te maken van
alle bijeenkomsten vanaf 2014. Daarna hebben wij bij
de coördinatoren geïnventariseerd welke thema’s men
belangrijk vindt. Op basis hiervan wordt vanaf 2021 een
vervolg gegeven aan het zorgcoördinatoren overleg.
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BETROKKEN ONDERNEMEN
Ondernemers in Huizen zijn onderdeel van de lokale samenleving en al jaren actief en betrokken bij de
Huizer samenleving. Betrokken Ondernemen richt zich op het versterken van de verbinding tussen bedrijven
en maatschappelijke organisaties. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid staat hierin centraal.
In 2021 vindt er weer een Maatschappelijk Diner plaats.
De denktank is in 2020 bij elkaar gekomen om de eerste
ideeën uit te wisselen. De uitwerking van het diner zal in
2 scenario’s plaatsvinden: online en offline.

Betrokken Ondernemerschap
Naast het 2-jaarlijkse Maatschappelijk Diner
willen wij ook ondernemers stimuleren om bedrijfsvrijwilligerswerk in
het HR-beleid op te nemen. Dit
bevordert de cohesie in het
team, levert een bijdrage aan
welzijn, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers én een bedrijf is
positief in beeld in de lokale
omgeving.
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Voor de organisatie van het Maatschappelijk Diner in
2021 worden organisaties en ondernemers bezocht. Wij
willen weten wat nodig is. Hoe de goede wil van incidentele bijdragen n.a.v. een Maatschappelijk Diner kan
worden omgezet naar fundamentele, structurele, gelijkwaardig aan elkaar, bijdragen? Hoe kunnen commercieel
en ideëel leren van elkaar?

VOORUITBLIK EN PLANNEN 2021
werk te doen. Dit doen wij niet alleen vanuit onze thuis
basis op Plein 2000, maar ook door pop-up-momenten
in de wijken.
Koningin Maxima

Het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet
Het Ministerie van VWS heeft 2021 uitgeroepen tot het
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, met het thema ‘Mensen maken Nederland’. Koningin Maxima gaf op de Nationale Vrijwilligersdag, 7 december 2020, de aftrap voor
het jaar.
VC Huizen geeft dit in 2021 een vervolg met de lokale
campagne ‘Mensen maken Huizen’. Deze campagne
sluit naadloos aan bij de ‘Helden van Huizen’. Door middel van deze campagne willen wij nog-niet vrijwilligers
nieuwsgierig maken en enthousiasmeren om vrijwilligers-

Impact & Toegevoegde waarde
De impact en toegevoegde waarde van ons werk willen
wij niet alleen in cijfers uitdrukken. Er gebeurt zovéél
meer achter dat ene getal! Hoe kunnen we deze impact
beter zichtbaar maken? Dat is een vraag waar wij ons
steeds meer mee bezig houden.
Wij zijn op zoek
naar een middel
of methode om in
de komende twee
jaar de toegevoegde waarde
van VC Huizen
nog meer zichtbaar te maken.
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FINANCIEEL BELEID
Onze missie maken wij waar dankzij hulp van gemeente Huizen,
een actieve en betrokken gemeenschap, vrijwilligers, vrijwilligers
organisaties, maatschappelijke partners, samenwerkingspartners,
en betrokken ondernemers die ons steunen door subsidie, kennis,
handen en netwerk.
Gemeente Huizen is al sinds de oprichting een belangrijke partner die verantwoordelijk is voor de subsidie
waardoor wij onze dienstverlening kunnen vormgeven.
VC Huizen wordt, even als andere initiatieven in het sociaal domein, geconfronteerd met onzekerheid door de
slechte financiële situatie in het sociaal domein. Veranderingen in de zorg- en welzijnssector zijn van grote invloed
op de langdurige hulpvragen bij Vrijwillige Thuishulp.
We hopen door de juiste afstemming met gemeente Huizen en inzet op een 4-jarige bestuursopdracht tijdig te
kunnen inspelen op de extramuralisering van de zorg en
de opkomst van steeds meer burgerinitiatieven. Zodat wij
ons met voldoende menskracht kunnen blijven inzetten
voor de gemeenschap in Huizen.
Door de coronacrisis hebben wij ook noodgedwongen
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moeten inzetten op extra middelen voor thuiswerk,
bereikbaarheid en omzetten van workshops en themabijeenkomsten naar online sessies. Deze investering is
duurzaam, aangezien in de komende jaren meer en meer
online gaat plaatsvinden.

Budgetsubsidie gemeente Huizen

€ 296.061

Subsidie BEL-Gemeente

€ 5.243 (dienstverlening in 2019)
ING Fonds help NL vooruit

€ 1.500

VC HUIZEN ALS OPLEIDINGSPLAATS
Vrijwillige Thuishulp heeft in 2020 4 stagiaires van
de opleiding HvA Oefentherapie begeleid. 3 stagiaires
hebben 20 weken als maatje een hulpvrager wekelijks
bezocht en begeleid. 1 stagiaire heeft zijn leervraag op
kantoor ingezet en intakegesprekken gehouden om de
juiste maatjes te werven, selecteren en matchen met de
hulpvrager.
In januari 2020 is Kimberly Valk gestart met haar afstudeeronderzoek voor opleiding Trend Research &
Concept Creation in Lifestyle (Fontys). Het doel van dit
onderzoek is een concept ontwikkelen voor de doelgroep
rond de pensioenleeftijd om de fase rondom het pensioen te vergemakkelijken en daarmee de kwaliteit van
leven te bevorderen. In mei is zij afgestudeerd met een
concept waarbij vrijwillige inzet verbonden aan betrokken
ondernemerschap: Design je pensioen.
Februari 2020 is 1 stagiaire van het ROC van Amsterdam (college Hilversum) gestart met een oriëntatie stage
vanuit de opleiding Technicus Human Technology een
onderdeel van de beroepshavo MCH. Helaas is haar stage acuut gestopt door de lockdown.

‘Voorbereid op wat komen gaat. Je kan niet altijd
het onbekende uit de weg blijven gaan.
Confronteer jezelf met het onbekende. Ben
voorbereid op wat komen gaat door aandacht te
besteden aan de overgang van het werkende
leven naar het pensioen’. 

Kimberly Valk

2 kantoorvrijwilligers hebben VC Huizen gebruikt als

opleidingsplaats om hun talent te ontdekken op het gebied van Marketing & Communicatie. 1 is gestopt en is
verdergegaan binnen de kinderopvang sector. De ander
is gestart met een Universitaire opleiding aan de Radboud Universiteit en blijft 1 dagdeel verbonden aan VC
Huizen om haar talent op dit gebied verder te ontwikkelen en in te zetten.
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SAMENSTELLING TEAM
1 beroepskracht heeft VC Huizen
verlaten in februari 2020. 1 beroeps-

Thuishulp en 1 waarnemer voor vervanging én
kracht zat tot mei in een re-integratie
inwerken 1 nieuwe collega.
e
traject. Mede daarom is in het 1 en
Januari was er 4,2 fte in
2e kwartaal extra menskracht inge- dienst, waarbij geleidelijk is afhuurd voor projecten op Vrijwillige
gebouwd.
Vanaf mei tot en met
december bestond
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gers op kantoor, maar ook voor vrijwilligers die werkzaam zijn voor VT
en mensen thuis bezoeken. Zeker in
tijden van onzekerheid die COVID-19
met zich meebrengt. Velen bleven
zich ondanks alles inzetten!
Het toezichthoudend bestuur heeft
niet stilgezeten. Op basis van de Governance Code is er een Reglement
voor de Toezichthouders en een
Directiereglement vastgesteld. Hierbij was ook aandacht voor de pro-

cessen. In 2021 worden de statuten
herzien en de processen nader vormgegeven en geïmplementeerd. Er is 1
nieuw lid toegetreden die de financiële
portefeuille vertegenwoordigt. In verband met het vertrek van de voorzitter
is een nieuwe voorzitter geworven.
‘Samen impact maken, werken
aan een hechtere samenleving
en een bijdrage leveren aan
het welzijn en gezondheid van
inwoners van Huizen’

Vrijwillige Thuishulp: extramuralisering van de zorg maakt dat
de vraag naar maatjes stijgt voor
langdurige, complexe hulpvragen. Ook groeit het aantal vragen
voor maatjes/gezelschap op Huizenvoorelkaar.
Meer vraag dan aanbod: in ver-

‘Gezien de strengheid van
de 2e lockdown, de duur
van de maatregelen en de
krapte in de gehele gezondheidszorg verwachten we
zelfs een stijging in de hulpbehoefte, vraagverlegenheid
en moeite die het kost om
passende hulp te vinden’

gelijking met de banenmarkt

NLvoorelkaar

zijn de verhoudingen precies
omgedraaid. De vrijwilliger kiest.

daarbij de vraag waarom doe ik

Dit maakt het noodzakelijk dat

vrijwilligerswerk én waar wil

organisaties kiezen voor een

ik mij aan verbinden en maak ik

slimme wervingsstrategie (via

impact. ‘Flexibel – eigen tijd –

Huizenvoorelkaar) en het vrij-

zinvol – nuttig’.

willigersbeleid aanpassen van
organisatie-gefocust naar vrijwilliger-gestuurd.

Invloed coronacrisis op vrijwilligerswerk én de economie:
(1) De coronacrisis zorgt voor een

Self-awareness: Het sociaal be-

grote drempel om hulp te vragen.

wustzijn van mensen groeit en

(2) De coronacrisis is direct van

▲

De gebeurtenissen rondom het coronavirus in 2020 hebben gevolgen
voor het jaarplan dat in 2019 is vastgesteld. De werkzaamheden werden bijgesteld, de resultaten zijn anders dan
was voorzien. De medewerkers werkten grotendeels thuis, maar het effect
op de dagelijkse werkzaamheden was
beperkt. Wel zijn er extra investeringen gedaan om de werkzaamheden
vanuit huis te kunnen verrichten.

ONTWIKKELINGEN
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invloed op organisaties en
initiatieven waar vrijwillige
inzet een grote rol speelt en

Tot slot willen wij ‘omdenk-potentie’ inzetten om hulpvragers
ook in hun kracht te zetten. Wat kunnen zij doen?
Wederkerigheid én vertrouwen geven.

(3) Een verschuiving in hulpvragen bij Vrijwillige Thuishulp.
Maatschappelijke Stage:
Meer projectmatige invulling
en leeftijdscategorie verbreden van 14

– 27 jaar. Meer

jongvolwassenen willen van
betekenis zijn en een eigen
invulling hieraan geven.
Vrijwilligers- en burgerinitiatieven hebben meer behoefte
aan verbinding met elkaar. Zij
zijn op zoek naar een ‘broedplaats’ om elkaar te ontmoeten en te inspireren.

‘Dat 56% van de hulpvragers op NLvoorelkaar zijn vraag (deels) kan omdenken in vrijwilligerswerk, en dat dit groeit,
vind ik een geweldig voorbeeld van zelfredzaamheid.
Het is verleidelijk om hulpvragers bij het handje te nemen,
zeker als er zoveel hulpaanbod is nu tijdens corona.
Maar te veel begeleiding kan verstikken, initiatief loos of
afhankelijk maken. Omdenk dus eigenlijk ook jouw professionele rol en zet bijvoorbeeld in op het ondersteunen van
vrijwilligerswerk doen in plaats van helpen. Helpen versterkt de mens en geeft een missie, alleen maar geholpen
worden kan afhankelijk maken. Natuurlijk wel even kijken bij
wie dit wel of niet past!’
Prof. Dr. Lucas Meijs,
Rotterdam School of Management – Erasmus University
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Colofon
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