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Pitches 
De genomineerden voor de vrijwilligersprijs presenteren zich kort aan de jury. U kunt hier bij zijn! Kom 

de genomineerden aanmoedigen en laat u inspireren! 

 
Fondsencarrousel 
Maak kennis met verschillende fondsen en ontdek of crowdfunding iets voor uw project is. U kunt per 

ronde bij twee tafels aanschuiven. Aan tafel gaat het over de mogelijkheden voor financiering of on-

dersteuning en is er ruimte om vragen te stellen. Aanwezig zijn: Oranje Fonds, VSBfonds, Dela Goe-

dedoelenfonds, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en een adviseur crowdfunding.  

 

Vinden & binden van vrijwilligers (6 b’s) 
Michaëla Merkus, senior-coach, trainer en adviseur Vrijwillige Inzet bij Movisie 

Voor veel vrijwilligersorganisaties is het vinden en binden van vrijwilligers een regelmatig terugkerend  

actiepunt. Dit hangt samen met een goed georganiseerd vrijwilligersbeleid. De 6 B’s (Beschrijven, Bin-

nenhalen, Begeleiden, Basisvoorwaarden, Belonen en Beëindigen) geven houvast in het werken met 

vrijwilligers. Voor uzelf, want door vanuit een structuur te werken wordt ook duidelijk waar u moet en 

kan sturen. Maar ook voor de vrijwilligers, die beter weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze ver-

wacht wordt. De workshop neemt u mee langs de 6 B’s, elementen van het vrijwilligersbeleid en geeft 

handvaten om direct mee aan de slag te gaan. 

 
Jongeren actief (onder voorbehoud) 
Inge van Steekelenburg, organisatieadviseur Movisie  

Veel vrijwilligersorganisaties en buurtinitiatieven willen graag meer jongeren bij hun organisatie of pro-

ject betrekken. Hoe doe je dat? In deze sessie hoort u wat jongeren beweegt én krijgt u handige tips 

om uw organisatie of project aantrekkelijker te maken voor jongeren.  

 

Gemeenten in gesprek over vrijwilligersbeleid met het ministerie van VWS 

Maarten Schallenberg, coördinerend beleidsmedewerker Ministerie van VWS en Willem-Jan de Gast, 

senior organisatieadviseur Movisie  

Tijdens de sessie over gemeentelijke vrijwilligerswerkbeleid zal Willem-Jan de Gast, onderzoeker van 

Movisie, het onderzoek naar de wijze waarop gemeenten invulling geven aan beleid toelichten. 

Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Centraal staat hierbij de vraag op welke wijze de relatie tus-

sen de gemeente en het lokale vrijwilligerswerk is vormgegeven. Deze sessie is alleen bedoeld voor 

gemeenteambtenaren.  

 

Vrijwilligerswerk door mensen met een beperking 
Els Hofman, adviseur Movisie 

Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen kan meedoen, ook in vrijwilligerswerk. Voor men-

sen met een beperking is dat niet vanzelfsprekend. Het doen van vrijwilligerswerk zorgt voor meer 

zelfvertrouwen, contacten en structuur in het leven. Dat het heel goed mogelijk is om deze doelgroep 

naar vrijwilligerswerk te begeleiden blijkt uit het project ‘Talenten samen benutten’, dat Movisie twee 

jaar geleden samen met zorgorganisaties MEE IJsseloever en Heliomare startte. De ervaringen die 

zijn opgedaan in Deventer, Zaandam en Almere staan beschreven in de inspiratiebundel Talenten Sa-

men Benutten. In deze sessie delen wij de opgedane kennis en ervaringen. Als je wilt dat ook deze 

groep kan meedoen en een passende vrijwilligersplek vindt, dan is deze sessie iets voor jou!  



Vluchtelingen actief als vrijwilliger 
Nancy Rietveld, adviseur en community manager 

Sociale en maatschappelijke integratie van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk heeft een  

meerwaarde. Tijdens deze workshops delen we voorbeelden en beproefde werkwijzen. En gaan we 

met elkaar in gesprek over de rol van gemeenten, vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties/ini-

tiatieven hierin. Ook kijken we hoe zij samen een structuur kunnen bieden waarin nieuwkomers hun 

eigen sociale netwerk kunnen opbouwen. Sociale contacten zijn belangrijk voor het leren van de Ne-

derlandse taal, kennismaking met gewoontes en gebruiken, het krijgen van vrienden, het actief deel-

nemen aan een sport- of hobbyclub en het opbouwen van relaties die helpen bij het vinden van een 

plek in onze samenleving. 

 
Vernieuwend besturen 
Tim ’s Jongers, coördinator kenniscentrum van PEP Den Haag en auteur van het boek Effectief bestu-

ren van een vrijwilligersorganisatie  

Tim heeft een praktische gids geschreven over het effectief besturen van vrijwilligersorganisaties. In 

de workshop staat Tim eerst stil bij wat vrijwilligerswerk is en wie de vrijwilliger juist is. Vanuit dit kader 

wordt gekeken naar de rol van het bestuur en hoe deze vervuld kan worden. Ten slotte gaat Tim 

graag met u in gesprek over effectief besturen, waarbij inzichten uit eigen onderzoek naar besturen 

leidend zullen zijn. Verwacht een kritische reflectie en een stevige portie out of the box denken. 

 

Samenwerken met bedrijven 
Monique Beernink en Inge Voorhout, De Nederlandse Uitdaging 

Lokale uitdagingen zorgen voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatie-

ven en het lokale bedrijfsleven. De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke or-

ganisaties komen binnen bij het team van de Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd bij de 

Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt 

gedaan om mee te werken aan het project. Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrij-

ven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven 

wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht. Zo stimuleren Uitdagingen bedrij-

ven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leef-

baarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.  

 
Bewoners actief 
Kristel Jeuring, projectleider LSA bewoners en GOUDAsfalt 

GOUDasfalt is de winnaar van de juryprijs van vorig jaar. Het is een burgerinitiatief dat een oud indu-

striegebied op een unieke locatie aan de IJssel en aan de rand van het centrum van Gouda ontwikkelt 

tot een plek waar mensen kunnen wonen en recreëren. Daarnaast geeft GOUDasfalt ruim baan aan 

ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid. In deze workshop worden de achtergronden, beweeg-

redenen en de hobbels die genomen zijn door dit burgerinitiatief toegelicht. Omdat GOUDasfalt een 

van de vele burgerinitiatieven is zal Kristel Jeuring van LSA-bewoners dit burgerinitiatief in een breder 

perspectief van actieve bewoners plaatsen. 

 

 

 

 


