MONITOR
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De doelen zijn:

MONITOR
VRIJWILLIGERSWERK
Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger
gezond en veerkrachtig. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor
een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en
ondernemerschap. Vrijwilligerswerk is een doel en middel voor
zowel gemeenten als organisaties en initiatieven. In gemeente
Waadhoeke is het voor veel inwoners normaal om actief te zijn in
de eigen omgeving, in het dorp, bij de sportvereniging of in het
dorpshuis. Al deze initiatieven versterken de leefbaarheid. De Skûle
Welzijn is in gemeente Waadhoeke een belangrijke organisatie
die helpt bij het vinden van vrijwilligers en hen te verbinden aan
vrijwilligerswerk, om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en ‘oude’
initiatieven actueel te houden. Zonder vrijwilligers geen welzijnswerk,
zo schrijft De Skûle Welzijn op haar website en dat geldt zeker
voor De Skûle Welzijn. Er zijn ruim 300 interne vrijwilligers actief in
Waadhoeke. Allemaal gemotiveerde mensen, die graag iets voor
een ander doen, een bijdrage willen leveren aan de samenleving
én hun vrije tijd zinvol willen besteden.

De gemeente Waadhoeke hanteert vier doelen. Deze komen op
verschillende manieren terug in
veel van de projecten die vanuit
De Skûle Welzijn worden uitgevoerd. De doelen zijn:

>>

•

Iedereen doet mee

•

Omkijken naar elkaar

•

Naar vermogen participeren

•

Sociaal zelfredzame inwoners

De werkzaamheden zijn:
De Skûle Welzijn heeft in
haar werkzaamheden
deze doelen vertaald
naar de volgende werkdoelen die passen bij de
verschillende werkzaamheden:

>>

In deze factsheet is het werk van
de Skûle Welzijn onderverdeeld
in een aantal werkzaamheden
die gezamenlijk de werkdoelen
dekken en daarmee ook invulling
geven aan dat wat de gemeente
als doelen hebben gesteld.
De indeling is als volgt:

•

Tolk en verbinder in het speelveld

•

Zichtbaar aanwezig zijn

•

Versnellen en aanjagen

•

Vraag gestuurd werken

•

Netwerk vergroten van de vrijwilligers

•

Vergroten van participatiemogelijkheden

De indeling is:

>>

•

Zinvolle dagbesteding

•

Omkijken naar elkaar

•

Begeleiden van Nieuwkomers

•

Informeren

Als ‘spin in het web’ binnen de werkzaamheden fungeert de Vrijwilligerscentrale. Daarin komt alles samen. Daarnaast is ook gekeken naar de invloed
die corona heeft en de vele maatschappelijke organisaties waarmee De Skûle Welzijn samenwerkt. We eindigen deze factsheet met een aantal
aanbevelingen. Voor deze factsheet hebben we alle cijfers op een rij gezet, alle initiatieven uitgelicht en gesproken met vrijwilligers en professionals
van De Skûle Welzijn en met professionals van betrokken maatschappelijke organisaties. De verhalen achter de cijfers geven een beeld van het
vrijwilligerswerk, ondersteund vanuit De Skûle Welzijn. In dit onderzoek beperken we ons tot de vrijwilligers die betrokken zijn bij De Skûle Welzijn en
op verschillende manieren hun vrijwilligerswerk vanuit die context uitvoeren.
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BEREIK
DOELGROEP
Zonder vrijwilligers geen welzijnswerk. De Skûle
Welzijn werkt samen met de Dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,
het gebiedsteam en Pastiel om mensen te
activeren, te ondersteunen en te versterken
in het doen van vrijwilligerswerk. De betrokken
organisaties geven aan dat de doelgroep
wordt bereikt. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen twee groepen vrijwilligers:
‘inactieve’ en ‘actieve’. De ‘actieve’ vrijwilligers
worden naast een professional van De Skûle
Welzijn ingezet om de ‘inactieve’ vrijwilligers
te ondersteunen en te begeleiden. De actieve
vrijwilligers werken zeer zelfstandig en hebben
minder begeleiding nodig, maar geven wel
aan dat zij graag meer betrokken worden bij
De Skûle Welzijn.
De ‘inactieve’ vrijwilligers zijn moeilijker te
benaderen dan de ‘actieve’ vrijwilligers.
De helft van de vrijwilligers die bij De Skûle
Welzijn als vrijwilliger meedraaien, willen
vanuit therapeutische of psychosociale
overwegingen aan de slag als vrijwilliger.

De drempel om vrijwilligerswerk te gaan
doen bij De Skûle Welzijn is laag, maar toch
blijkt het soms lastig om deze vrijwilligers te
activeren:

‘‘

‘Je krijgt eigenlijk vooral
de mensen met een
etiketje. Dat is ook de
leukste doelgroep,
omdat je die een duwtje
in de rug kan geven.’

Betrokkenen geven aan dat De Skûle Welzijn
en het gebiedsteam hier een actievere rol in
kunnen spelen om toch ook deze ‘inactieve’
vrijwilligers meer te betrekken bij het
vrijwilligerswerk.

VRIJWILLIGERSCENTRALE
De vrijwilligerscentrale is het eerste
aanspreekpunt als het gaat om het
activeren, ondersteunen, vernieuwen
en versterken van vrijwilligerswerk.
De vrijwilligerscentrale brengt vraag
en aanbod bij elkaar. Het aantal
vrijwilligers dat zich heeft ingeschreven,
is de afgelopen jaren gedaald van 255
in 2017 naar 137 in 2020. Ook het aantal
organisaties dat gebruik wil maken van
vrijwilligers en het aantal vacatures
zijn gedaald. De daling tussen 2019
en 2020 komt onder andere doordat
De Skûle Welzijn het bestand heeft
opgeschoond.
Vrijwilligers schrijven zichzelf in via de
digitale vacaturebank, soms worden
ze aangemeld via Pastiel, de Dienst
SoZaWe Noardwest Fryslân, de GGZ
of het gebiedsteam. Elke nieuwe
deelnemer wordt uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. Na plaatsing
gaat de vrijwilliger aan de slag en
wordt deze verder begeleid door de
organisatie waar het vrijwilligerswerk
wordt uitgevoerd.

Inschrijvingen Vrijwilligers
Waadhoeke
•

Jaartal		

2017

2018

2019

2020 (nov)

•

Inschrijvingen

255

235

182

137

Aantal nieuwe vacatures
Waadhoeke toegevoegd
•

Jaartal

2016

2017

2018

2019

2020 (nov)

•

Aantal

98

130

117

111

65

Aantal nieuwe organisaties
Waadhoeke
•

Jaartal

2016

2017

2018

2019

2020 (nov)

•

Aantal

78

70

59

60
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ZINVOLLE
DAGBESTEDING
De Skûle Welzijn biedt vrijwilligers op verschillende
manieren een plek aan. Vaak zijn het vrijwilligers
die een stukje extra ondersteuning nodig hebben.
Soms door een professional maar soms ook
door een andere vrijwilliger. De vrijwilliger die
bij de projecten van De Skûle Welzijn werkt, is
vaak iemand die wat meer aandacht nodig
heeft, die weer opnieuw wil beginnen of een
klein netwerk heeft en het zelf moeilijk vindt
om de stap te maken. Activiteiten die onder
‘zinvolle dagbesteding’ vallen, passen goed bij
de gemeentelijke doelstellingen, goed samen te
vatten met de term ‘sociale inclusie’ waarmee
bedoeld wordt dat elke inwoner op zijn eigen
manier een zinvolle dagbesteding kan hebben.
Om daarin een eerste stap te zetten, zijn de
onderstaande activiteiten bedoeld voor deze
vrijwilligers.

Gered gereedschap
en Repair Café

Binnen het project Gered
Gereedschap wordt ingeleverd
gereedschap gerepareerd door
vrijwilligers. Bij het project Repair Café
repareren vrijwilligers huishoudelijke
apparaten die door de inwoners
worden gebracht. Wekelijks werken
gemiddeld zo’n 15 vrijwilligers in deze
projecten.

2017: wekelijks 15 vrijwilligers
2018: wekelijks 17 vrijwilligers
2019: wekelijks 15 vrijwilligers
2020 (t/m november):
wekelijks 15 vrijwilligers

Makkersplak

Makkersplak is een gezamenlijk initiatief
van Stjoer en De Skûle Welzijn. Het betreft
een sociale inloop voor iedereen die het
leuk vindt om mensen te ontmoeten en
activiteiten te doen. De laagdrempelige
inloop is open op dinsdagochtend en
donderdagmiddag. Daarnaast wordt er
één keer per maand gezamenlijk gekookt
en gegeten in het Makkers-kookcafé en is
er elke derde zondag van de maand een
bezinningsmoment. Binnen de activiteiten
van Makkersplak werken naast één of
twee professionals enkele vrijwilligers. Zij
organiseren activiteiten en schenken koffie
en thee.

Kledingbank

De kledingbank is een initiatief van De Skûle Welzijn en de gezamenlijke kerken, verenigd in het
Interkerkelijk Diaconaal Overleg. De vrijwilligers die hier, worden ondersteund door de vrijwilligerscentrale. De kledingbank is voor mensen met een smalle beurs, die via de voedselbank of het
gebiedsteam worden doorgestuurd: ‘Er wordt zoveel weggegooid. Op deze manier kunnen we de
verspilling een beetje tegengaan en kleding een tweede kans geven en daarnaast mensen helpen’.

2019: 26 vrijwilligers
2020: 30 vrijwilligers
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TEGENPRESTATIE
In het kader van de Participatiewet kunnen gemeenten mensen met een uitkering verplichten
tot een tegenprestatie. Dit kan in de vorm van
vrijwilligerswerk. In 2019 zijn 14 personen aangemeld bij De Skûle Welzijn om vrijwilligerswerk te
gaan doen als tegenprestatie. In de jaren daarvoor lag het aantal met respectievelijk 20 in 2018
en 17 in 2017 iets hoger. Deze mensen worden via
de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân bij De Skûle
Welzijn aangemeld, via de Vrijwilligerscentrale
wordt gezocht naar een goede plek, die past bij
de persoon.

OMKIJKEN
NAAR ELKAAR
Het naar elkaar omkijken versterkt de zelfredzaamheid van mensen en zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De Skûle Welzijn koppelt
mensen die tijdelijk hulp kunnen gebruiken aan vrijwilligers. Het zijn kortlopende projecten, die gericht zijn op elkaar ontmoeten, zoals ‘maatjesprojecten’ of burenhulp.
Het gaat dan om mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben om zo zelfstandig hun leven te kunnen leiden.

Buurthulp

In het kader van Buurthulp worden
mensen die hulp vragen gekoppeld
aan mensen die hulp bieden.
Mensen die het door lichamelijke of
sociale redenen (tijdelijk) niet lukt
om bepaalde dingen zelf te doen
of te regelen, kunnen hiervoor hulp
vragen via Buurthulp.
In 2020 hebben 12 bemiddelingen
plaatsgevonden, in de jaren
daarvoor liep dit aantal uiteen
van 37 in 2018 tot 53 in 2017.

ANWB Automaatje is een
vervoerservice waarbij vrijwillige
chauffeurs minder mobiele personen
vervoeren. De chauffeurs gebruiken
hiervoor hun eigen auto en krijgen
een kleine onkostenvergoeding per
kilometer. Naast een vervoersproject
ziet De Skûle Welzijn het tevens als een
middel om eenzaamheid te bestrijden.
Eén van de vrijwilligers geeft aan
dat het sociale aspect van de ritten
minstens zo belangrijk is: ‘Het levert op
dat je een maatje wordt van degene
die je rijdt. Je brengt mensen tot in de
wachtkamer en weer terug naar huis’.

>>

2017: 53 bemiddelingen
2018: 37 bemiddelingen
2019: 39 bemiddelingen
2020 (t/m nov): 12 bemiddelingen

ANWB Automaatje
(gestart eind 2018)

NLdoet

Het Oranjefonds organiseert elk
jaar de grootste vrijwilligersactie:
NLdoet. NLdoet zet vrijwilligers in het
hele land in de spotlights en nodigt
iedereen uit om een dagje de handen
uit de mouwen te steken. Voor
organisaties is het een mooie kans
om nieuwe vrijwilligers aan te trekken
en natuurlijk om klussen geklaard te
krijgen. De Skûle Welzijn coördineert
NLdoet in de gemeente Waadhoeke,
waarbij het zorgt voor klussen en
de vrijwilligers verdeelt over deze
klussen. Wethouders, raadsleden
en ambtenaren van de gemeente
Waadhoeke steken elk jaar actief de
handen uit de mouwen tijdens NLdoet.

In 2020 hebben 127 personen zich aangemeld als vrijwillig chauffeur. Dit aantal ligt beduidend hoger dan in
2019 toen ging het om 24. Het aantal ritten lag in 2019 met 1.033 echter hoger dan in 2020 (818 ritten).
2019: 24; 1.033 ritten; 138 nieuwe deelnemers | 2020: 127; 818 ritten; 186 nieuwe deelnemers

Burendag

Naast NL Doet organiseert
het Oranjefonds jaarlijks de
zogenoemde Burendag. Het
idee is dat men op deze dag
samenkomt met de buurt om
die leuker, socialer en veiliger
te maken. Waar nodig worden
buurt- en wijkverenigingen
ondersteund met de organisatie
door De Skûle Welzijn.

BEGELEIDEN VAN
NIEUWKOMERS
De Skûle Welzijn organiseert activiteiten die
bijdragen aan de participatie en integratie
van nieuwkomers. Professionals en vrijwilligers
ondersteunen de nieuwkomers vanaf het
moment dat zij zich vestigen in de gemeente.
De professionals van De Skûle Welzijn en de
vrijwilligers maken de nieuwkomers wegwijs
in de lokale gemeenschap en bieden
ondersteuning bij bijvoorbeeld de inschrijving
in de gemeente, een huurcontract, het
aanvragen van een uitkering of de inrichting
van een woning. Daarnaast worden de
nieuwkomers ondersteund bij het leggen
van contacten met relevante voorzieningen
en instanties. De Skûle Welzijn werkt hierin
nauw samen met het COA en Steunpunten
Vluchtelingenwerk in de gemeente
Waadhoek. De begeleiding van nieuwkomers
is gemiddeld 18 maanden. De Skûle Welzijn
organiseert elke week spreekuren waar
nieuwkomers voor informatie en vragen
terecht kunnen. Er worden ook vrijwilligers
ingezet als taalmaatje.

Vrijwilligers die de nieuwkomers begeleiden
c.q. ondersteunen, geven aan dat er weinig
contact is met De Skûle Welzijn. Zij willen
graag meer ondersteuning en betrokkenheid
vanuit De Skûle Welzijn. Het werken met
nieuwkomers wordt door vrijwilligers als
moeilijk ervaren. Er zijn wel cursussen, maar
veel moeten vrijwilligers zelf uitzoeken:

‘‘

‘Geen idee hoe alles werkt.
Via collega’s leer je dan
veel, maar heb alles zelf
moeten uitzoeken.’
De vrijwilligers onderling hebben wel veel
contact. Vrijwilligers leren van elkaar en zijn
elkaar tot steun. Het is lastig in te schatten
wat vrijwilligers wel en niet weten, een
basiscursus zou dat kunnen opvangen.
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INFORMEREN OVER
VRIJWILLIGERSWERK
De Skûle Welzijn organiseert een aantal
activiteiten per jaar om mensen te
informeren over het vrijwilligerswerk.
Dat doen ze bijvoorbeeld op de jaarlijkse
Lammetsymet in St. Annaparochie
en tijdens de Agrarische Dagen in
Franeker. Het zijn mooie momenten om
mensen kennis te laten maken met de
vrijwilligerscentrale.
Daarnaast organiseert De Skûle Welzijn
jaarlijks tijdens de week van Zorg &
Welzijn een vrijwilligersmarkt. Tijdens
de editie van 2020 waren twintig
vrijwilligersorganisaties aanwezig.
Hier worden bezoekers geïnformeerd
over het vrijwilligerswerk bij de
verschillende organisaties. Deze
activiteiten en bijeenkomsten zijn

mooie momenten voor De Skûle Welzijn
om bezoekers te informeren over de
vrijwilligerscentrale en vrijwilligerswerk.
Het betreft hier vooral vrijwilligerswerk
dat een relatie heeft met zorg en welzijn
zoals maatjesprojecten, mantelzorg en
projecten waarin ontmoeting centraal
staat.
Naast de fysieke activiteiten en
bijeenkomsten is de vrijwilligerscentrale
ook actief op Facebook. Onder de
ruim 428 Facebookvrienden worden
vacatures gedeeld. Ook via de lokale
kranten en e-mail worden (toekomstige)
vrijwilligers geïnformeerd over nieuwe
vrijwilligersvacatures in de gemeente
Waadhoeke.

Corona

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor De Skûle Welzijn
en de vele activiteiten van het vrijwilligerswerk. De meeste
activiteiten liggen noodgedwongen stil. Mensen zijn
voorzichtiger en durven vaak niet meer te komen. Hierdoor
is het rustiger geworden, vooral in de eerste lockdown. De
vrijwilligers zitten over het algemeen thuis en missen het
werk en de contacten. Eenzaamheid ligt op de loer. Om
toch met elkaar in contact te blijven en tegelijkertijd mensen
de mogelijkheid te geven om hun verhaal kwijt te kunnen
nu dat niet meer binnen het vrijwilligerswerk kan, is In deze
periode is het project ‘Belmaatjes’ opgezet.
Daarnaast was De Skûle Welzijn gedurende de coronacrisis
telefonisch bereikbaar voor vragen, maar ook voor gewoon
een praatje en werden er andere digitale activiteiten
georganiseerd zoals een wordfeudcompetitie. Het is lastiger
in coronatijd om activiteiten op te zetten:
‘Het is zoeken naar wat er wel kan in coronatijd.’
De coronaperiode was met name voor vrijwilligers die
werken met nieuwkomers een uitdaging. Ondersteuning
bieden op afstand is lastig met mensen die de Nederlandse
taal niet goed beheersen. Het vraagt veel energie van
vrijwilligers om alles via de telefoon te moeten doen. Met
een tolk wordt het al makkelijker, maar het blijft behelpen.
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SAMENWERKING
De samenwerking tussen De Skûle Welzijn, Pastiel, het
gebiedsteam en de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân
loopt over het algemeen goed. Vrijwilligers worden
vanuit deze maatschappelijke organisaties verwezen
naar De Skûle Welzijn. De coronacrisis maakt het
contact lastiger, maar de lijnen zijn kort, organisaties
denken mee en er wordt goed gebruik gemaakt van het
bestaande netwerk. Het sleutelwoord bij De Skûle Welzijn
is ‘samen’ en daar zijn ze goed in. De Skûle Welzijn is
de spin in het web en eerste aanspreekpunt voor de
vrijwilligers.
De Skûle Welzijn heeft veelvuldig contact met de
maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de
vrijwilligerscentrale. De samenwerking verloopt goed:
zaken worden snel opgepakt, er is regelmatig overleg
en organisaties communiceren open. Het persoonlijke
contact en elkaar zien, draagt volgens de organisaties
bij aan de goede samenwerking. De gemeente geeft
aan dat er goed wordt ingespeeld op de situatie in
Waadhoeke. De samenwerking kan altijd beter geven
organisaties aan, zo zou de rapportage van De Skûle
Welzijn naar maatschappelijke organisaties over
de cliënten die De Skûle Welzijn krijgt toegewezen,
uitgebreider kunnen. Tegelijkertijd wordt aangegeven
dat dit niet moet leiden tot extra administratieve lasten.
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MOGELIJKE
VERVOLGSTAPPEN
Contact

De vrijwilligers geven aan dat het contact met De Skûle Welzijn goed
verloopt. De vrijwilligerscoördinatoren zijn makkelijk te benaderen
en geven antwoord op vragen of verwijzen door, maar zoeken altijd
naar een oplossing. De vrijwilligers ervaren het als prettig dat ze
steeds contact hebben met dezelfde medewerker: ‘Je hoeft maar te
bellen en dan helpen de medewerkers je.’ Voorheen was er minder
contact tussen de vrijwilliger en de medewerker en minder een band
tussen de vrijwilligers en De Skûle Welzijn, maar dat is nu in positieve
zin veranderd.

‘‘

‘Medewerkers zijn heel vriendelijk
en altijd op zoek naar oplossingen.
De nieuwe directrice straalt uit dat
ze meer wil.’

De vrijwilligers die actief zijn bij het onderdeel begeleiden
nieuwkomers hebben juist behoefte aan meer ondersteuning
en betrokkenheid vanuit De Skûle Welzijn. Daar valt nog winst te
behalen. De vrijwilligers leren veel van elkaar, hebben onderling
goed contact, maar missen juist het stukje professionele begeleiding. Dat kan ook in de vorm van deskundigheidsbevordering,
mogelijk in samenhang met Vluchtelingenwerk.

Vanuit de cijfers en de gesprekken die zijn gevoerd met
een aantal belangrijke betrokkenen, zijn we tot een aantal
vervolgstappen gekomen die de gemeente en De Skûle
Welzijn kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling van
de ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers.

Waadhoeke breed

Van oorsprong was De Skûle Welzijn actief in de voormalige
gemeente Franekeradeel. In deze regio is het werk van De Skûle
Welzijn dan ook bekender dan in de andere dorpen van de
gemeente Waadhoeke. Er wordt hard gewerkt om meer actief en
bekender te worden in de dorpen van Waadhoeke. De meeste
vrijwilligersvacatures zijn op dit moment in Franeker en omgeving.
Dat is mogelijk ook één van de redenen dat de doelgroep beter
bereikt wordt in de stad dan in de omliggende dorpen. Eén van
de betrokkenen geeft aan dat er meer mensen met een ‘rugzakje’
wonen in Franeker dan in de dorpen. Het ‘buitengebied’ is ook
belangrijk en verdient de komende jaren de aandacht van De Skûle
Welzijn.

Aanbod

Eén van de punten die vrijwilligers aangeven, is het aanbod van De
Skûle Welzijn. Een deel van de vrijwilligers waarmee gesproken is,
kent het aanbod niet of niet goed genoeg en een ander deel vindt
het aanbod van vacatures, cursussen en trainingen niet uitgebreid
genoeg. Er wordt al gewerkt aan het vernieuwen en verbreden van
het aanbod en met het opstellen van meer en nieuwe trainingen
of cursussen om vrijwilligers te professionaliseren. Het advies is om
dit als De Skûle Welzijn door te zetten. Aandachtspunt daarbij zijn
cursussen voor vrijwilligers die nieuwkomers begeleiden.

Sociale inclusie, actief meedoen

Sociale inclusie, actief meedoen

Het vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat mensen weer actief deelnemen
aan de samenleving. Het sociale netwerk wordt versterkt door het
vrijwilligerswerk en het maakt mensen meer zelfredzaam. Het is voor
sommige mensen de eerste stap naar passend werk.

‘‘
‘‘

‘Je ziet mooie voorbeelden van
mensen die toch groeien. Het is
ook een soort zorg waardoor je
erger voorkomt.’

Het vrijwilligerswerk leidt voor sommigen tot betaald werk, maar dat
is een kleine groep. Een ander deel van de vrijwilligers wordt door
het vrijwilligerswerk gestimuleerd om aan een opleiding te beginnen,
voor sommigen blijft het bij vrijwilligerswerk. De ‘actieve’ vrijwilligers
redden zich wel, zij komen vaak via een andere weg binnen bij De
Skûle Welzijn. Voor veel vrijwilligers is vooral het opdoen van sociale
contacten heel belangrijk.

‘De ervaring is dat mensen vooral
sociale contacten op willen doen.’

Het vrijwilligerswerk betekent voor veel mensen nieuwe contacten
die ze anders niet op zouden doen, actief meedoen aan de
samenleving en voor sommige is het een opstap naar een opleiding
of betaald werk.
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De mens als maat
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