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“Samen maken we het verschil 
tussen wat het is en hoe het kan zijn”



Er is draagvlak...

Behoefte aan scholing
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Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet langdurige 
zorg en de Participatiewet krijgen gemeenten er veel verantwoordelijkheden bij. De transitie brengt 
ook een inhoudelijke vernieuwing met zich mee: de transformatie naar andere verhoudingen tussen 
overheid en burgers en vernieuwende werkvormen. Deze ontwikkeling leidt tot veranderingen voor 
zowel de vrijwilligersorganisaties als voor de inzet van vrijwilligers zelf. Meer inzet van burgers binnen 
het vrijwilligerswerk en de informele zorg vraagt van overheden en instellingen inspanningen om te 
investeren in het vrijwilligerswerk en de mantelzorgondersteuning.

Aanleiding

Daarom heeft Partoer in opdracht van de 
provincie Fryslân het initiatief genomen om 
een plan te maken voor het ontwikkelen van 
een pilot ‘Vrijwilligersacademie Fryslân.’  
In 2014 zijn de mogelijkheden verkend en  
zijn er enkele voorstudies uitgevoerd om  
dit in beeld te brengen.

De Vrijwilligersacademie Fryslân laat zich inspireren door de volgende visie:

Samen kunnen we scholing ten behoeve van vrijwilligers en mantelzorgers beter en effectiever 
ontwikkelen en organiseren dan wanneer organisaties dit afzonderlijk doen.

De Vrijwilligersacademie Fryslân stelt zichzelf ten doel:
•  Beter toerusten van vrijwilligers en mantelzorgers door kennis, ervaring en concreet  
   scholingsaanbod in Fryslân te bundelen en gericht uit te zetten in de provincie.
•  Versterken van het vrijwilligersbeleid van gemeenten en organisaties ten aanzien van scholing.
•  Efficiënter benutten en uitwisselen van de reeds aanwezige kennis, ervaring, trainers en  
   trainingsfaciliteiten in de provincie. 
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Interesse in samenwerking

Missie

Het beroep op vrijwilligers en 
mantelzorgers neemt toe, maar is er 
nu ook daadwerkelijk (meer) behoefte 
aan ondersteuning, coördinatie en 
samenwerking? Partoer is in gesprek 
gegaan met tal van stakeholders en heeft 
een behoeftepeiling / marktonderzoek 
uitgevoerd.

Behoeftepeiling en draagvlakverkenning



In teksten van de wetten, regels en beleidsnota’s waarin de transities in het sociale domein zijn 
beschreven komt vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet in diverse functies aan bod. Een analyse van deze 
teksten laat zien dat vrijwilligerswerk binnen de transities in grote lijnen drie functies vervult:
1. Zelfredzame en actieve burgers zetten zich in om de kwetsbare burger te ondersteunen om zo  
 de kwaliteit en financiële houdbaarheid van de langdurige zorg en ondersteuning overeind te  
 houden. 
2. Kwetsbare burgers verrichten vrijwilligerswerk om zo een stap hoger op de participatieladder  
 te komen. 
3. Het ontwikkelen en/of in stand houden van voorzieningen/ activiteiten ter bevordering van  
 sociale samenhang. 

Drie functies, drie pijlers
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1. Versterking zorg gerelateerde vrijwillige inzet
    •  Cursus netwerkversterking
    •  Omgaan met specifieke ziektebeelden
    •  Erfrecht en bewind voering

2. Kwetsbare burgers activeren
    •  Oriëntatie op vrijwilligerswerk
    •  Training Basisvaardigheden
    •  Cursus Communicatievaardigheden

3. Voorzieningen en sociale samenhang behouden
    •  Fondsenwerving
    •  Vinden en binden van vrijwilligers
    •  Bestuurlijke vaardigheden

Kwaliteit
De Vrijwilligersacademie streeft naar een programma van activiteiten dat nauw aansluit bij de behoefte 
van vrijwilligers en organisaties in de provincie Fryslân. De partners en deelnemers moeten er vanuit 
kunnen gaan dat het scholingsprogramma en andere activiteiten van hoge kwaliteit zijn. De Academie 
werkt dan ook uitsluitend met gecertificeerde en ervaren trainers

Meer weten
Voor meer informatie over de plannen voor de Vrijwilligersacademie Fryslân kunt u contact opnemen 
met Partoer. In een persoonlijk gesprek informeren wij u hier graag over.

Activiteiten

De drie functies zijn binnen de  

Vrijwilligersacademie Fryslân  

vertaald naar 3 pijlers:

De Academie werkt zoveel mogelijk vraaggericht. Daarnaast 
wordt op basis van signalen uit het veld en de uitkomsten 
van de behoeftepeiling een open aanbod voor inspiratie 
en kennisworkshops ontwikkeld. De workshops worden 
regionaal aangeboden. Hierbij per pijler een greep uit 
mogelijke workshops en trainingen.

Partoer 
Westersingel 4
8913 CK
Leeuwarden
T  (058) 234 85 00

www.partoer.nl
De mens als maat


