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1 Inleiding 

In 2013 heeft de gemeente Maassluis een “Sociale Structuurvisie” vastgesteld.  Op deze visie 

wordt het gemeentelijk beleid voor de komende jaren geënt. Het stimuleren van 

vrijwilligerswerk is in deze visie als belangrijk item benoemd.   

Daarnaast heeft de gemeente Maassluis in het “beleidsplan Vrijwilligerswerk 2011 – 2014” haar 

visie beschreven op het vrijwilligerswerk en ze heeft een aanpak met actiepunten geformuleerd. 

 

In het beleidsplan Vrijwilligerswerk zijn trends binnen het  vrijwilligerswerk benoemd (zie 

paragraaf 2.3 ; beleidsplan Vrijwilligerswerk 2011 – 2014). Deze trends zetten zich verder door. 

Daarnaast is er ook sprake van een aantal keuzes in het rijksbeleid en wetgeving, waardoor de 

noodzaak bestaat tot verdere versterking van het vrijwilligerswerk. Op deze ontwikkelingen 

gaan we in de volgende paragraaf kort in. 

 

Vervolgens geven we de richting aan op welke manier we het vrijwilligerswerk willen 

versterken. We willen dit samen doen met bedrijven, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke 

organisaties, kerken, het onderwijs en de vele actieve burgers die Maassluis rijk is. 

 

In deze nota gaat het over vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk komt voor in veel verschillende 

vormen. Vrijwilligerswerk kan georganiseerd, maar ook ongeorganiseerd plaatsvinden. 

Vrijwilligerswerk wordt gedaan in het kader van de Wet werk en bijstand er zijn veel vrijwilligers 

werkzaam in welzijn en in de zorg, maar ook de sport en de cultuursector wordt veelal gedragen 

door vrijwilligers. Mantelzorg zien wij niet als vrijwilligerswerk, omdat hierbij geen sprake is van 

zelf gekozen vrijwilligheid.  Om deze reden is hiervoor een apart plan van aanpak ontwikkeld. 

 

1.1   Aanleiding voor de nota en totstandkoming 

Zoals in de Inleiding beschreven, worden we geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen in 

het rijksbeleid die een grote weerslag hebben op het vrijwilligerswerk. Vrijwillige inzet wordt 

steeds vaker gepresenteerd als DE oplossing. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze 

ontwikkelingen, is het doorontwikkelen van het vrijwilligerswerk noodzakelijk.  

  

Tijdens twee bijeenkomsten in november 2013 hebben de vrijwilligersorganisaties en de 

gemeente samen gesproken over de toekomst van het vrijwilligerswerk in Maassluis. De 

vrijwilligersorganisaties hebben tevens de concept notitie van commentaar voorzien. De 

reacties van de vrijwilligersorganisaties hebben de nodige bruikbare suggesties opgeleverd die 

verwerkt zijn in de speerpunten in paragraaf 5.  

Daarnaast is er in 2008 door Movisie (het kennisinstituut voor vrijwilligerswerk) een 0- meting 

verricht over het vrijwilligerswerk in Maassluis.  
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Nu, 5 jaar later is een tweede meting  uitgevoerd door Movisie. De resultaten hebben ons 

inzicht gegeven in de huidige stand van zaken van het vrijwilligerswerk in Maassluis. De kansen 

zijn verwerkt in deze nota.  

 

Tegelijkertijd is in november 2013 door de gemeenteraad een motie aangenomen om het 

vrijwilligerswerk een verdere stimulans te geven. In deze motie wordt onder andere 

nadrukkelijk gevraagd om samen met  een brede groep van vrijwilligersorganisaties een 

vierjarenplan op te stellen. In de motie wordt verder aandacht gevraagd om van elkaar te leren 

en in te zetten op 2015 als het jaar van de vrijwilliger.  

Bij de realisatie van dit plan zijn de vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die 

met vrijwilligers werken nauw betrokken geweest. Een goede aansluiting op de motie dus.  
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2 Ontwikkelingen 

In deze paragraaf gaan we in op het bestaande beleid. We staan stil bij welke bestaande trends 

zich versterkt doorzetten en welke nieuwe trends zichtbaar zijn. 

 

2.1 Voortbouwen op bestaand beleid 

Deze nota vrijwilligerswerk vindt haar basis in de sociale structuurvisie. Deze visie is het kader 

voor de komende jaren. Daarnaast borduurt deze nota voort op de speerpunten zoals 

geformuleerd in het beleidsplan Vrijwilligerswerk 2011-2014. 

 

In de sociale structuurvisie staan 5 uitgangspunten centraal: duurzaamheid, benutten eigen 

kracht, actief burgerschap, de vraag centraal en gebiedsgericht werken.  

Deze uitgangspunten gelden ook voor de komende 4 jaren en zullen tot zichtbare resultaten 

moeten leiden in de diverse beleidsonderdelen van het sociaal domein, zodat met minder geld 

een passend aanbod voor burgers haalbaar blijft. Het stimuleren van vrijwilligerswerk is 

hierbinnen een integraal onderdeel.  

De  gemeente Maassluis gaat uit van actief burgerschap van inwoners op sociaal, cultureel, 

economisch en politiek vlak. In alle domeinen, maar specifiek in het sociale en fysieke domein is 

de inzet van vrijwilligers onmisbaar. De gemeente wil dat burgers eerder een beroep doen op 

zelfredzaamheid en/of  eigen netwerken en/of algemene voorzieningen.  

De gemeente geeft in de sociale structuurvisie duidelijk aan dat ze wil blijven investeren en 

indien nodig meer wil investeren in vrijwilligerswerk. Ze ziet hierbij ook een rol weggelegd voor 

het bedrijfsleven.  

 

2.2 Opmerkelijke ontwikkelingen 

In het beleidsplan Vrijwilligerswerk 2011 – 2014 zijn in paragraaf 2.3 een aantal ontwikkelingen 

geschetst betreffende het vrijwilligerswerk. Zo wordt de economische crisis en de gevolgen 

hiervan voor veel organisaties benoemd, wordt aandacht geschonken aan de demografische 

ontwikkelingen die zich doorzetten, wordt de toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen 

beschreven en wordt diversiteit van de bevolking  als cruciale ontwikkeling genoemd. Deze 

ontwikkelingen zetten zich door.  

 

Een aantal nieuwe en opmerkelijke ontwikkelingen willen we benoemen en toelichten: 

1. Het overhevelen van de AWBZ – begeleiding en de Jeugdzorg naar gemeenten en de 

invoering van de participatiewet leiden tot een grotere vraag naar vrijwillige inzet. 

2. De overheid die meer en meer terugtreedt en daarbij steeds meer een beroep doet op 

eigen initiatief en zelfredzaamheid van burgers.  

3. Het grotere accent dat komt te liggen op participatie en actief burgerschap. 
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4. Het doorzetten van de geleide vorm van vrijwilligerswerk: mensen met een uitkering 

zullen gemotiveerd aan de slag kunnen als vrijwilliger. 

5. Het van rijkswege stopzetten van de regeling maatschappelijke stage. 

 

Toelichting op deze ontwikkelingen 

 

Ad.1 en 2. Decentralisatie van taken naar gemeenten 

De gemeente neemt drie taken van het rijk over. Tegelijkertijd wil het rijk dat de overheid, dus 

ook de gemeente, meer een beroep doet op de burger. De verzorgingsstaat wordt 

participatiemaatschappij.  Deze cultuuromslag betekent dat de burger zoveel mogelijk zelf moet 

gaan doen. Pas als de burger iets (gedeeltelijk) niet kan, biedt de overheid ondersteuning. 

Daarnaast wordt participatie van burgers op veel manieren gestimuleerd. 

 

Bij deze terugtredende overheid wordt de inzet van vrijwilligers steeds belangrijker en zijn er 

meer vrijwilligers nodig.   

 

In de context van het vrijwilligerswerk past een bescheiden rol en houding van de overheid.  

Het meeste vrijwilligerswerk vindt buiten het gezichtsveld van de gemeente plaats. 

Vrijwilligerswerk wordt veelal gedaan zonder dat de lokale overheid hierin een rol speelt. 

In haar oude rol heeft de overheid de neiging alles te regelen en controleren. Dat is niet nodig 

en tegelijkertijd ook een illusie. De vraag is of de lokale samenleving in Maassluis de kracht 

heeft om zelf het initiatief te nemen. Kijken we naar het verleden en de constatering dat het 

vrijwilligerswerk het cement van die samenleving is, dan kunnen we dat alleen maar beamen.  

 

In haar nieuwe rol als terugtredende overheid zal de gemeente Maassluis vertrouwen moeten 

hebben in de kracht van de lokale samenleving en in staat moeten zijn in vertrouwen los te 

laten.  

De rol van de gemeente dient bescheiden te zijn door te: 

- Faciliteren 

- Ondersteunen (bij bijvoorbeeld zelfbeheer) 

- Informeren 

- Matchen van vraag en aanbod 

 

Gericht op zelf doen dan wel zorgen dat de vrijwilliger het zelf kan gaan doen. 

Met de (vrijwilligers)organisaties willen we de nieuwe rol van de gemeente in daden omzetten.   

 

Ad. 3. Actief burgerschap 

Actief burgerschap bestaat in veel verschillende vormen.  Zo is actief burgerschap sterk van 

toepassing op de burger die actief is in de sport – en cultuursector, maar bestaan kerkelijke 

verbanden ook veelal uit actieve burgers.  

Ook vrijwilligerswerk is in feite actief burgerschap, waarbij de vrijwilliger of actieve burger 

gemotiveerd is om voor anderen iets te betekenen en daarvoor iets terug te krijgen.  
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Daarbij gaat het niet alleen om kwetsbare burgers, maar ook om burgers die actief zijn in hun 

buurt of een leesouder die actief is op de basisschool. Vrijwilligerswerk, oftewel actief 

burgerschap, richt zich vooral op activiteiten in de sport, de cultuur, welzijn en zorg, in de buurt 

of op school.   

 

Het vraagstuk van actief burgerschap richt zich op de vraag hoe individuele en 

gemeenschappelijke problemen samen opgelost worden en op welk niveau? Hoe zorgen we 

ervoor dat burgers gaan “zorgen” voor andere burgers? Nogmaals, dat hoeven niet alleen 

kwetsbare burgers te zijn.  

Burgers nemen zelf initiatief middels coproductie om publieke voorzieningen te realiseren, 

gekoppeld aan een beloning, bijvoorbeeld een veiligere buurt,  betere gezondheid,  sociale 

activering, contact. Een beloning kan ook in de vorm van nieuwe werkervaring, iets geleerd 

hebben.   

 

Ad. 4. Geleide vormen van vrijwilligerswerk 

De afgelopen jaren worden steeds meer initiatieven ontplooid om burgers met een uitkering die 

(nog) geen kans maken op een betaalde baan toe te leiden naar vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligerswerk wordt daarbij gebruikt als de concrete invulling van het principe “voor wat, 

hoort wat”.  Nieuwe wetgeving is in voorbereiding om dit principe een meer verplichtend 

karakter te geven.  

 

Vrijwilligers kiezen zelf of ze vrijwilligerswerk gaan doen of niet, de intrinsieke motivatie is 

leidend. Ook bij uitkeringsgerechtigden vindt de gemeente deze motivatie belangrijk.  

Het klopt dat de uitkering als sturingsmiddel ingezet kan worden. Echter, een ongemotiveerde 

vrijwilliger die met behoud van uitkering, werkzaamheden verricht leidt niet tot de gewenste 

resultaten. Die intrinsieke motivatie om vrijwilligerswerk te doen is wat ons betreft ook 

essentieel onderdeel in het beleid om burgers met een uitkering te koppelen aan 

vrijwilligerswerk. 

De gemeente wil dan ook een stimulerende rol spelen bij de ontwikkeling van de motivatie van 

de uitkeringsgerechtigde en ontwikkelt hierop ook aanbod. Het doel is dat deze persoon 

uiteindelijk maatschappelijk actief wordt.  De gemeente past hierbij waar mogelijk maatwerk 

toe. 

Om het belang dat de gemeente heeft bij het motiveren tot vrijwilligerswerk te onderstrepen, 

heeft de gemeente als instrument de vrijwilligerspremie van € 250,00 per jaar ingesteld voor 

uitkeringsgerechtigden die minimaal 10 uur per week vrijwilligerswerk doen en  waarvoor 

vrijwilligerswerk het maximaal haalbare is.  

 

2.3 Grenzen van vrijwilligerswerk 

Met het overhevelen van de AWBZ begeleiding, de jeugdzorg en de participatiewet, maar ook 

met de extramuralisering (= meer zorg aan huis) van de zorg en de bezuinigingen op zorg en 

welzijn wordt de druk op de vrijwillige inzet (waaronder informele zorg) verhoogd.  
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Dat roept de vraag op wat je wel en niet van een vrijwilliger kunt verlangen? Waar ligt de grens 

met de inzet van professionals? Vrijwilligerswerk doe je omdat het je eigen keuze is. Vrijwilligers 

meer taken geven dan waarom ze gevraagd hebben, gebeurt veelal  ongemerkt. Voor deze 

grensvervaging wordt door zowel maatschappelijke-  als vrijwilligersorganisaties meer aandacht 

gevraagd. Veel organisaties nemen (om te voorkomen dat vrijwilligers overbelast raken zonder 

dat ze hierom zelf gevraagd hebben) randvoorwaarden in hun vrijwilligersbeleid op.  

 

De gemeente vindt dat vrijwilligerswerk nooit in de plaats kan komen van de betaalde en 

professionele zorg. Vrijwillige inzet kan wel, mits op het juiste moment en op de goede manier 

ingezet, helpen om zorgconsumptie uit te stellen of misschien zelfs te verminderen. 

(Vrijwilligers)organisaties hebben daarom een belangrijke rol in de lokale gemeenschap en 

dragen in vele vormen bij aan het welbevinden van burgers. Deze belangrijke rol wil de 

gemeente waarderen, ondersteunen, versterken en faciliteren.  

 

2.4 Vrijwilligerswerk, wat willen we nog meer?!! 

Met vrijwilligerswerk wil de gemeente de komende jaren inzetten op : 

- Het structureel blijven waarderen van de inzet die gepleegd wordt door de vele 

vrijwilligers, zonder de illusie te hebben van alle initiatieven op de hoogte te zijn;  

- Het ondersteunen van de (vrijwilligers)organisaties, zowel persoonlijk als digitaal; 

- Het verbinden van initiatieven aan ontwikkelingen en het benutten van de kansen die hier 

liggen; 

- Het activeren van (kwetsbare) burgers daar waar mogelijk. 

 

In hoofdstuk 3 is schematisch inzichtelijk gemaakt op welke gebieden vrijwilligerswerk zich 

verbindt aan andere lopende trajecten. Dit laat zien hoeveel er al gedaan wordt, maar laat ook 

zien hoe vrijwilligerswerk vervlochten is met veel andere ontwikkelingen. Het schema vindt haar 

basis in de sociale structuurvisie. Maatschappelijke effecten en de doelstellingen legitimeren de 

activiteiten die worden ontplooid. 

 

In de bijlage wordt vervolgens inzichtelijk gemaakt aan welke concrete opgaven er de komende 

vier jaren gewerkt zal worden. 
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3 Vrijwilligerswerk! Wat willen we nog meer?!!  

 



 

10 
Gemeente Maassluis – 25 maart 2014  –Vrijwilligerswerk in Maassluis! 2014-2018 Wat willen we nog meer?!! 

 

Organisaties en structuren betrokken bij de 
uitvoering: 

- Vraagraak + / Wijkteams (in ontwikkeling) 

- Vrijwilligerssteunpunt 

- Professionele organisaties 

- Vrijwilligersorganisaties 

 
Instrumenten en methoden: 

- Maatschappelijk verantwoord verenigen 

 
Raakvlakken met andere nota’s: 
Sportnota 
Cultuurvisie (in aanmaak) 
Visie nota mantelzorgondersteuning 
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Organisaties en structuren betrokken bij de 
uitvoering: 

- Vraagraak+/ wijkteams (in ontwikkeling)  

- Vrijwilligerssteunpunt 

- Afdeling sociale zaken/ Dukdalf  

- Professionele organisaties 

- Vrijwilligersorganisaties 

 
Instrumenten/ methoden: 

- “Marktplaats Maassluis” 

- Het loket van het Vrijwilligerssteunpunt 

- Projecten als Zaneveld en Sluispolder west 

- Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 

 
Raakvlakken met andere nota’s: 
Evaluatie van de projecten de betrokken stad 
Bestedingsplan Sociale zaken 
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Organisaties en structuren betrokken bij de 
uitvoering: 

- Vraagraak+/ wijkteams (in 

ontwikkeling)  

- Vrijwilligerssteunpunt 

- Afdeling sociale zaken/ Dukdalf  

- Professionele organisaties 

- Vrijwilligersorganisaties 

- Culturele Raad Maassluis 

 
Instrumenten/ methoden: 

- “Marktplaats Maassluis” 

- Het loket van het Vrijwilligerssteunpunt 

 
Raakvlakken met andere nota’s: 
Evaluatie van de projecten de betrokken stad 
Cultuurvisie (in ontwikkeling) 
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BIJLAGE 1 Speerpunten 2014 – 2018 

In dit vierjarenplan borduren we voort op het bestaande beleid.  We gaan nog meer investeren in vrijwilligers. Om deze reden vullen we in dit hoofdstuk de 

huidige speerpunten aan. Daarnaast benoemen we nieuwe speerpunten.   

 

 Speerpunt Bron Beoogd resultaat Tijdpad Wie 

Informatie en Advies De gemeente zorgt voor een vast 

aanspreekpunt voor 

(vrijwilligers)organisaties in het kader 

van ondersteuning bij gemeentelijke 

regelingen 

 

Vrijwilligersnota 

2011-2014 en 

gesprekken met 

vrijwilligers eind 

2013 

Organisaties weten wie ze 

kunnen benaderen voor 

vragen.  

Voortdurend De coördinator van het 

Vrijwilligerssteunpunt is het 

aanspreekpunt en  

de subsidiecoördinator is 

aanspreekpunt bij 

subsidievragen 

Deskundigheidsbevordering Er is een overzicht van het 

scholingsaanbod (vanuit zowel het 

Vrijwilligerssteunpunt  als vanuit 

organisaties) voor vrijwilligers. 

 

Organisaties maken gebruik van 

elkaars scholingen en trainingen  

 

Voordeel:  
- Dubbelingen (= kostenbesparend) 

kunnen voorkomen worden.  
- vrijwilligers en hun organisaties 

leren elkaar kennen. 

Gesprekken met 

vrijwilligers eind 

2013 

Vrijwilligersnota 

2011-2014 

Een integraal en gedragen 

aanbod is eind 2014 

gereed en toegankelijk 

gepresenteerd op de 

vernieuwde website voor 

vrijwilligerswerk in 

Maassluis. 

Het aanbod wordt jaarlijks 

bijgesteld.  

Vrijwilligers maken gebruik 

van elkaars aanbod.  

 

Eind 2014 is het 

aanbod gereed, 

vervolgens blijft deze 

tool voortdurend 

beschikbaar 

Het Vrijwilligerssteunpunt in 

samenwerking met zowel 

professionele-  als met 

vrijwilligersorganisaties 

 Vrijwilligersorganisaties ondersteunen 

bij het ontwikkelen en uitvoeren van 

hun vrijwilligersbeleid 

Gesprekken met 

vrijwilligers eind 

2013 

80% van de 

vrijwilligersorganisaties 

een eigen 

vrijwilligersbeleid en  

voeren dit ook uit 

eind 2017 wordt dit 

gemeten, 

ondersteuning blijft 

voortdurend 

beschikbaar 

Het Vrijwilligerssteunpunt 

sluit aan op de vraag die op 

dit punt komt vanuit de 

(vrijwilligers)organisaties 

Koppelen vraag en aanbod Het motiveren van 65+ers tot het 

doen van vrijwilligerswerk 

Vrijwilligersnota 

2011-2014 en 

brainstormavond 

met de Adviesraad 

Samenlevingszaken 

Senioren worden actief 

benaderd over de 

mogelijkheden 

vrijwilligerswerk 

2
e
 kwartaal 2014, 

maar jaarlijks 

terugkerend 

Het Vrijwilligerssteunpunt 

samen met Seniorenwelzijn  
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 Speerpunt Bron Beoogd resultaat Tijdpad Wie 

 Het doorontwikkelen van een digitaal 

aanbod van vrijwilligerswerk en het 

integreren van het onderdeel 

burenhulp binnen dit aanbod 

Vrijwilligersnota 

2011-2014 

Gesprekken met 

vrijwilligers eind 

2013 

Versterkte aandacht voor 

het tekort aan vrijwilligers  

gereed eind 2014  Het Vrijwilligerssteunpunt 

 Beter inspelen op de trend naar 

kortdurend vrijwilligerswerk  

Gesprekken 

vrijwilligers eind 

2013, 

Enquête Movisie 

Er is een prikbord met een 

“flexpool” voor 

kortdurende 

vrijwilligersklussen 

beschikbaar via internet  

eind 2015 in 

uitvoering 

Aanbod wordt ontsloten via 

de website van het 

Vrijwilligerssteunpunt 

 Er wordt bij organisaties aandacht 

gevraagd voor de inzet van mensen 

met een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking 

Enquête Movisie Het aantal mensen met 

een beperking dat 

vrijwilligerswerk doet stijgt 

t.o.v. de peildatum 1 

januari 2014 (zie resultaten 

enquête Movisie) 

eind 2017 (maatschappelijke) 

organisaties doen 

voorstellen om mensen met 

een beperking in te zetten 

als vrijwilliger. Het 

Vrijwilligerssteunpunt 

anticipeert hierop 

Aansluiten bij Landelijke 

initiatieven 

De gemeente werkt mee aan 

landelijke campagnes zoals NL Doet. 

Dit om vrijwilligerswerk te promoten  

Vrijwilligersnota 

2011-2014 

Aandacht voor 

vrijwilligerswerk wordt 

daar waar mogelijk 

ondersteund door de 

gemeente 

Jaarlijks Het Vrijwilligerssteunpunt, 

de afdeling algemene zaken 

van de gemeente, 

(vrijwilligers)organisaties 

Geleide vormen van 
vrijwilligerswerk  

Vrijwilligers en cliënten vanuit de Wwb 
(Wet Werk en Bijstand);  
Vrijwilligersorganisaties en 
maatschappelijke organisaties worden 
extra gestimuleerd  om mensen met 
een uitkering als vrijwilliger in te 
zetten

1
. Aan mensen wordt, met 

behoud van uitkering, vrijwilligerswerk 
aangeboden in de sectoren zorg, 
sport, wijkbeheer en welzijn 

Enquête Movisie 
Landelijke 
ontwikkelingen 
 

Van de 50% 
maatschappelijk 
participerende  
uitkeringsgerechtigenden 
is het aantal mensen dat 
vanuit intrinsieke motivatie 
vrijwilligerswerk verricht 
gestegen van 40 (2014) 
naar 60 (eind 2017)  

Eind 2017 Dukdalf, Sociale Zaken en 

het Vrijwilligerssteunpunt  

                                                        
1 Lopende projecten zoals “Focus op succes”en “Leefbaarheid Zaneveldstraat” hebben laten zien dat het haalbaar is om mensen met een uitkering vrijwilligerswerk te laten doen in de eigen buurt. Ondanks de gevoelde druk vanuit de 

uitkerende instantie hebben de deelnemers de intrinsieke motivatie gevonden om daadwerkelijk te groeien.   
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 Samenwerking tussen verschillende 
organisaties wordt gestimuleerd, denk 
aan de samenwerking tussen Dukdalf, 
Vrijwilligerssteunpunt, Dukdalf en 
Seniorenwelzijn etc. 

Landelijke  
ontwikkelingen 
Enquête Movisie 

Nieuwe initiatieven en 
verbindingen worden 
ontwikkeld 

doorlopend Dukdalf, Sociale Zaken, 
Vrijwilligerssteunpunt, 
maatschappelijke 
organisaties en 
vrijwilligersorganisaties 
 

Diensten vraag – en aanbod Het organiseren van een marktplaats 
waar uitruil mogelijk is van elkaars 
diensten en activiteiten onder het 
motto “voor wat, hoort wat”. Ruilen 
met gesloten beurzen. De “ruilwinkel” 
is hieraan ook logisch verbonden. 

Organisaties, gezien 
de landelijke druk op 
het vrijwilligerswerk 
en afname middelen 

De “marktplaats” is 
operationeel  

Eind 2014, 
vervolgens blijft deze 
tool voortdurend 
beschikbaar 

Vrijwilligerssteunpunt in 
samenwerking met andere 
betrokken partijen 

Netwerkontwikkeling Organisaties met elkaar in contact 

blijven brengen, gericht op: inzicht in 

elkaars netwerken, deskundigheid, 

activiteiten en scholing. Ze willen 

elkaar leren kennen, kennis en 

ervaringen uitwisselen.  

Ondernemers en bedrijven kunnen 

hier ook goed bij aansluiten. 

Gesprekken met 
vrijwilligers eind 
2013 

Er worden 
netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd zolang hier 
behoefte aan is                      

Zolang er vraag naar 
is jaarlijks één 
netwerk  
bijeenkomst  

Het Vrijwilligerssteunpunt in 
samenwerking met andere 
gemeentelijke afdelingen  

 De verbinding met de drie 
decentralisaties zullen verder concreet 
gestalte gegeven worden. Preventie in 
zorg en welzijn voor jong en oud 
betekent dat meer diensten en 
activiteiten op wijkniveau 
georganiseerd zullen worden.  Dat 
vraagt om een grotere inzet van 
vrijwilligers in de wijk. 

Enquête Movisie, 
gesprekken met 
vrijwilligers eind 
2013 

Vrijwilligerswerk en de 
ontwikkeling hiervan 
vormen integraal 
onderdeel binnen de 
lopende trajecten rondom 
de “betrokken stad” ed. 
 
 

2014 – 2018 De gemeente samen met 
Vraagraak+ en het 
Vrijwilligerssteunpunt  
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Maatschappelijk 

Verantwoord Verenigen 
 

 “De wijze waarop een vereniging haar 

kernactiviteiten uitvoert en 

verantwoordelijkheid neemt in haar 

maatschappelijke context (welzijn, 

gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, 

milieu en sociale context).” 
 

Gemeente naar 
aanleiding van de 
“betrokken stad” 

Een gemotiveerde 
toekomstig bestendige 
vereniging met een 
ondernemende rol en die 
weet waar kansen liggen 
De vereniging is in staat 
haar maatschappelijke rol 
(geborgd en gedragen) op 
te nemen 
Winst voor de vereniging is 
een sterker netwerk – 
nieuwe samenwerkings- 
verbanden 

2014 - 2015 Verenigingen in 
samenwerking met de 
gemeente (afdeling Sport en  
het Vrijwilligerssteunpunt) 
en MVV 

Maatschappelijke stage Een onderzoek naar de haalbaarheid 

om maatschappelijke stages voor 

Maassluis te behouden omdat dit een 

middel is om jongeren te 

enthousiasmeren en te verbinden aan 

vrijwilligerswerk 

Gesprekken met 

vrijwilligers eind 

2013 

 
Motie vanuit de 
gemeenteraad 

Jongeren worden 
geënthousiasmeerd om 
vrijwilligerswerk te doen. 
Dit uit zich in zichtbare 
toename van jongere 
vrijwilligers (vervolgmeting 
Movisie) 

Eind 2017 De afdeling onderwijs bij de 
gemeente in samenwerking 
met het voortgezet 
onderwijs, het MBO en HBO, 
en het 
Vrijwilligerssteunpunt 

Waardering en promotie van 

Vrijwilligerswerk 

Het jaar 2015 wordt het jaar van de 

vrijwilliger. Dat biedt een extra kans 

om het vrijwilligerswerk te promoten 

Motie vanuit de 

gemeenteraad 

Vrijwilligerswerk  heeft 

eind 2015 extra aandacht 

gekregen 

 

Voorbereiding in 

2014 

Uitvoering geheel 

2015 

De gemeente, het 
Vrijwilligerssteunpunt en de 
(vrijwilligers)organisaties 

Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen 

Bedrijven zijn actief in maatschappelijk 

verantwoord ondernemen  

Het bedrijfsleven organiseert in 

overleg met de gemeente bijscholing 

voor ondernemers en vrijwilligers 

 Een scholingsprogramma is 

eind 2015 gereed. Dit 

wordt in 2016 uitgevoerd. 

2015 – 2016  Bedrijven in overleg met de 

gemeente 
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