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Wat hebben de afgelopen

maanden met ons gedaan? 

Hoe ziet vrijwilligerswerk in

coronatijd er uit? Konden

werkzaamheden binnen

vrijwilligersorganisaties wel

doorgaan? Hoe is het

contact met vrijwilligers

verlopen? Was er aandacht

voor deze groep? En zo ja ,

op welke manier?

#CORONAHULP

KOM IN ACTIE!

Tijdens de corona crisis zijn

veel activiteiten stil komen

te liggen . Deuren moesten

dicht , evenementen gingen

niet door en we werkten

zoveel mogelijk vanuit huis . 

Langzaamaan zorgden de

versoepelingen ervoor dat

we ons normale leven weer

konden oppakken .
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Eind mei 2020 heeft

Vrijwilligerscentrale Huizen een

enquête ontwikkeld om een beeld te

krijgen van het vrijwilligerswerk tijdens

de coronacrisis . 

De enquête is online verspreid . De

gehele maand juni hebben non-profit

organisaties , stichtingen en

verenigingen de enquête kunnen

invullen . De resultaten zijn in juli 2020

verwerkt en in augustus gepubliceerd .    
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72 organisaties* hebben de enquête ingevuld . De meeste

organisaties waren werkzaam binnen zorg & welzijn
(45,8%) . Daarna instanties als buurt- en ontmoetingscentra
en goede doelen (23,6%) . Ook sectoren als sport (15,3%) ,

cultuur (6,9%) , jeugd (5,6%) en natuur (2,8%) hebben

meegedaan . Respondenten komen uit Gelderland , Noord-

Holland , Utrecht en Zuid-Holland .           
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In maart 2020 gingen veel

organisaties op slot , Bij 50%

heeft al het werk tijdelijk stil

gelegen . Bij de organisaties

die open bleven kon bij 83%

het vrijwilligerswerk niet

meer doorgaan . Dit had te

maken met gebrek aan

ruimte en de 1 ,5 meter regel .  

Coördinatoren zagen hun

werkzaamheden veranderen

en pakten veel taken op die

anders door vrijwilligers

worden gedaan . 

Veel mensen zaten tijdens de crisis thuis . Er kwam in Nederland

veel vrijwillige energie vrij*. Zo 'n 40% van de organisaties zegt

geen aanbod te hebben ontvangen van corona vrijwilligers . Een

handjevol kreeg dat wel . Bij 15% hebben corona vrijwilligers wat

kunnen doen en werd 7% inzet voor eenmalige of incidentele

klusjes .     

LET'S TALK NUMBERS

"Wij zijn gestart met een corona preventie medewerker; 
iemand die zorgt voor het desinfecteren van de ruimtes", Papageno Huis Laren.

"Een paar vrijwilligers hebben spontaan aangeboden 
om met Pasen eieren te verstoppen", Philadelphia Zorg Hilversum.

Ontstond er door de crisis nieuw of ander

vrijwilligerswerk? 

"Onze werkwijze werd alleen anders, 
niet zozeer het werk zelf", Stichting Babyspullen Heerhugowaard.

*: Vrijwillige Inzet en Corona: Vraag en Aanbod, Blog van Willem-Jan de Gast, April 2020, NOV        
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Ondanks corona werd er contact gehouden met vrijwilligers. 42% van

de organisaties had zelfs meerdere keren per maand contact, 46%

deed dat zo af en toe.     
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Jazeker
36.8%

Dat hoop ik wel
27.4%

Niet allemaal, sommige stoppen
13.2%

Dat denk ik niet
13.2%

Ze willen wel, maar durven nog niet
9.4%

Er werd gebeld,

gemaild en er

was zelfs contact

via Zoom en

WhatsApp.

Rond Pasen,

Koningsdag en

bij verjaardagen

werd er zelfs

langsgegaan met

een cadeautje.   

Een enkeling

heeft geen

contact

gehouden. 

Op welke manier heb je contact gehouden?

Organisaties blijven positief. Men denkt met een ruime meerderheid dat

vrijwilligers na de coronacrisis weer terugkomen. Hoe en wanneer dit

mogelijk is, blijft afhangen van de maatregelen.  
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Denk je dat alle vrijwilligers na corona weer terug komen?



Waar loop je nog tegenaan bij het organiseren
of coördineren van het vrijwilligerswerk? 

Sinds juli 2020 zijn er meer versoepelingen doorgevoerd

en kunnen de meeste organisaties weer open . Ondanks

deze versoepelingen blijft het een uitdaging om de

werkzaamheden weer op te pakken en blijft het zoeken

naar de juiste manier om vrijwilligers weer te laten

starten . 

JUIST OMDAT JIJ 

ZO GEWELDIG BENT...

...BLIJF IK EVEN OP AFSTAND 

"De combinatie van geschikte werkruimte en de hoeveelheid
beschikbare vrijwilligers. Het is best een puzzel om iedereen te

kunnen laten werken." KringloopCentrum Eemnes.

"De risicogroep binnen onze vrijwilligers en cliënten en de
inachtneming van de 1,5 meter." UVV, Regio Amsterdam.

"Dat besluiten te lang op zich laten wachten. Hierdoor kan een
nieuwe vrijwilliger afhaken." Atlant, Apeldoorn.

"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, Huizen.
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THE FUTURE IS

BRIGHT

Woensdag 16 september 2020

komt Willem-Jan de Gast

(medeauteur van het Basisboek

Vrijwilligersmanagement) naar

Huizen om samen in gesprek

te gaan over de rol van

coördinator Vrijwillige Inzet .

De bijeenkomst

is interactief .

 

Neem tijd 

voor jezelf , 

reflecteer , leer 

en kijk vooruit , samen met

collega ’s . 

Als vrijwilligerscoördinator ben

jij als aanspreekpunt voor

vrijwilligers belangrijk . 

Welke invloed heeft de

coronacrisis op jouw

werkzaamheden gehad en

welke invloed heeft deze nu

nog? 

Hoe heb jij je rol vervuld tijdens

de coronacrisis? 

Hoe kijk je naar je eigen

handelen , het handelen vanuit

de organisatie , het

management? 

Wat heb jij geleerd? 

Wat doe je in een volgende

crisis anders?

Kijk voor meer informatie en aanmelden op

Huizenvoorelkaar.nl/cursusaanbod
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BEDANKT VOOR DE

MEDEWERKING

Slingerbosch
Geologisch Museum Hofland

Norschoten

St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Sherpa

Vivium De Antoniushof

Viore

Atlant

Philadelphia 

Amaris Florisberg

Jeu de Boules club Huizen

Protestantse gemeente Naarden 

Stichting Babyspullen

Sportclub Gooi en Eemland

Hilverzorg

Voedselbank Gooi en Omstreken

KringloopCentrum Eemnes

Stichting Maatjesproject

GGZ Mauritzhof

Sportief Hardlopen Huizen

 

Alzheimer Nederland, afd. Gooi

Amerpoort

Wolfskamer Wintersport

Kringloopwinkel Huizen

Scouting Montgomery

Sesam Academie

Rotary Gooimeer

Cordaan De Marke De Meenthoek

Stichting VaarKracht

Merem

Muziekvereniging Prinses Irene

Versa WelzijnCareyn

SV Huizen

Zonnebloem

ParkinsonCafe 

Amaris Voor Anker

Sportadviesgroep

Philadelphia Zorg

Vrijwillige ThuishulpVivium De Bolder

Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

TTV HuizenSamen Buren

Allegoeds vakanties

Bowlingvereniging Huizen

Veilig Verkeer Nederland

Stichting Vier het Leven

Oude Pastorie

Natuurwerkgroepen Goois Natuur Reservaat

Watersportvereniging Huizen AVOH

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

Gilde Gooi Noord

Winkelcentrum Oostermeent 

Hilverzorg Nieuw Kerkelanden

Stichting KinderVakantieWerk Huizen

Amaris Zorggroep

UVV afdeling Amsterdam

Stichting Papageno Huis

Tijdvoormeedoen

HLTC De Kuil

Vrijwilligerscentrale Huizen

Stichting Wielewaal

Bibliotheek

Stichting SchuldHulpMaatje Hilversum

Koninklijke Visio

Amaris De Beer

Stichting Verkeersregelaars Huizen

VPTZ Gooi en Vechtstreek

De Brassershoeve

 
Woongroep Mozart
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