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Voorwoord 

De Bijspringer in een stedelijk jasje is de eerste lijn van het project Vrijwillige Inzet Nieuwegein (VIN). 

Binnen het project wordt op drie niveaus gekeken waar de vrijwillige inzet gestimuleerd en verbeterd 

kan worden: het individu, de organisaties en de samenleving. In dit deel gaat de aandacht uit naar 

individuele burgers en in mindere mate naar organisaties.  

 

Burgers kunnen zich vrijwillig inzetten voor hun buurtgenoten en voor organisaties in de buurt. Actieve 

burgers zijn goed voor medeburgers, voor maatschappelijke organisaties en dus ook voor de 

samenleving. De Bijspringermethodiek spoort potentiële actieve burgers op. Zij worden vervolgens in 

staat gesteld activiteiten in de buurt uit te voeren en vacatures van organisaties te vervullen. De 

Bijspringer gaat uit van een warme bemiddeling tussen de vrijwilliger als aanbieder en de organisatie 

als vrager. In dit deel wordt verslag gedaan van de toepassing van De Bijspringer in de wijken Galecop 

en Vreeswijk. De methodiek wordt uitgebreid beschreven. Hopelijk plukken in de toekomst meer wijken 

de vruchten van De Bijspringer! 
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Inleiding 

Het vinden en binden van vrijwilligers heeft met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) een nieuwe impuls gekregen. Voor de werving van vrijwilligers zijn in binnen- en buitenland een 

aantal werkmethodes ontwikkeld. Eén daarvan is De Bijspringer, die is ontwikkeld en beproefd door de 

welzijnsorganisatie Scala in de Friese plattelandsgemeente Ooststellingwerf. Omdat de resultaten hier 

positief waren, besloot men in de gemeente Nieuwegein de methode door te ontwikkelen voor 

stedelijke situaties. Gedurende anderhalf jaar is De Bijspringer door de Stichting Welzijn Nieuwegein 

toegepast in twee wijken. In deze publicatie gaan we in op de ervaringen met het werken met de 

methodiek in deze twee wijken. Daaruit blijkt ook waar voor de toepassing van de methodiek op 

stedelijk niveau mogelijke accentverschillen kunnen zitten.  

 

Om het proces en de accentverschillen duidelijk te beschrijven, is de publicatie opgesplitst in drie 

delen. Hieronder staat een korte beschrijving van de inhoud van deze afzonderlijke delen.   

 

Deel I: Het project Vrijwillige Inzet Nieuwegein (VIN)  

De toepassing van De Bijspringermethodiek in Nieuwegein stond niet op zichzelf. Hij vormde één van 

de uitvoeringslijnen van het project Vrijwillige Inzet Nieuwegein (VIN). De gemeente Nieuwegein wilde 

met VIN vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen bij de burgers en zo nieuwe vrijwilligers werven. 

In deel I beschrijven we kort de inhoud het doel en de gewenste resultaten van VIN. Daarnaast 

besteden we aandacht aan de originele Bijspringermethodiek.   

 

Deel II: Het werken met De Bijspringermethodiek in Nieuwegein 

In deel II staat het werken met de Bijspringermethodiek in de gemeente Nieuwegein centraal. In dit 

deel beschrijven we de ervaringen die we opdeden in de wijken Galencop en Vreeswijk. We besteden 

ook aandacht aan de punten waar de originele methodiek anders toegepast moest worden om te 

gebruiken in de stedelijke situatie.  

 

Deel II bestaat daarmee uit één hoofdstuk waarin alle ervaringen met de verschillende fasen worden 

besproken. De volgende stap is een beschrijving van de overeenkomsten en verschillen in het werken 

met de methodiek tussen de twee gemeenten in Nieuwegein. We maken daarnaast een vergelijking 

tussen Nieuwegein en Ooststellingwerf. In de laatste hoofdstukken van deel II volgen de conclusie en 

de aanbevelingen voor vervolg.  

 

Deel III: De Bijspingermethodiek in een stedelijk jasje 

In het laatste deel beschrijven we de methodiek zoals deze toepasbaar is in een stedelijke situatie. De 

grote lijn van de originele Bijspringer wordt hierbij aangehouden, maar deze is inhoudelijk aangepast 

als er afwijkingen zouden kunnen zijn in een stedelijke omgeving.  

 

De bijlagen 1 t/m 21 bestaan uit een overzicht van alle werkdocumenten die bij De Bijspringer horen. 

Deze documenten zijn te downloaden op www.movisie.nl.
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I.1  Inleiding 

In dit deel geven we kort de achtergrond weer van het project Vrijwillige Inzet Nieuwegein (VIN) 

waarvan De Brijspringer onderdeel uitmaakte.  

 

Het project VIN is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Nieuwegein, de provincie Utrecht 

en MOVISIE, Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling en de Stichting Welzijn 

Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein wilde het vrijwilligerswerk vernieuwen en versterken en wilde 

burgers meer verantwoordelijkheid geven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang in de 

wijken. De gemeente was zich ervan bewust dat burgers hierbij wel een steun in de rug nodig hadden.  

Dat was de start van VIN. Het project VIN wilde individuele burgers en (buurt)organisaties helpen bij 

het realiseren van (wijkgebonden) vrijwilligerswerk, het werven van meer vrijwilligers en het 

herformuleren van de ondersteuningstructuur van het vrijwilligerswerk. 

 

De provincie Utrecht was geïnteresseerd in de uitkomst van deze Nieuwegeinse aanpak. Het resultaat 

kon immers van toepassing zijn op andere gemeenten in de provincie, die in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ook zochten naar manieren om de eigen verantwoordelijkheid 

en de onderlinge dienstverlening van burgers te vergroten. In een vervolgproject zullen in ieder geval 

de gemeenten IJsselstein en Wijk bij Duurstede participeren. 

 

MOVISIE was geïnteresseerd in de methodische ontwikkeling van de Nieuwegeinse aanpak en het 

overdraagbaar maken van de aanpak. Alle drie partijen hebben financieel in het project geïnvesteerd. 

 

Samengevat heeft VIN als doel vrijwillige inzet te versterken en burgers te stimuleren om zich vrijwillig 

in te zetten. Het project bestond uit drie onderdelen: 

a. Lijn 1: Toepassing van De Bijspringer in twee Nieuwegeinse wijken om vooral nieuwe 

vrijwilligers aan te trekken. 

b. Lijn 2: Het kwaliteitstraject, waarbij vier vrijwilligersorganisaties in staat worden gesteld 

door middel van zelfreflectie het functioneren van de organisatie te verbeteren. 

c. Lijn 3: Het stimuleren van het publieke debat over vrijwillige inzet en de 'civil society’  

met bewoners(groepen) en (vrijwilligers)organisaties in Nieuwegein.  

 

De Stichting Welzijn Nieuwegein heeft het project met inhoudelijke ondersteuning van MOVISIE lokaal 

uitgevoerd. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ook kort ingegaan op de doelen en de 

prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen de samenwerkende partijen in VIN. 
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I.2  Doelen en beoogde resultaten van Vrijwillige Inzet Nieuwegein (VIN) 

I.2.1 Doelen 

Specifiek voor de situatie in gemeente Nieuwegein is dat VIN ertoe bij moest dragen dat burgers meer 

verantwoordelijkheid krijgen en op zich nemen voor de sociale samenhang en de leefbaarheid in hun 

wijken. VIN moest zowel op stedelijk als op wijkniveau ruimte en mogelijkheden creëren voor burgers 

om zelf initiatieven te nemen. Bij dit proces werden de volgende doelen nagestreefd: 

 

Motiveren burgers en organisaties 

- Het informeren van de bevolking over de noodzaak van het versterken van het zelfregulerend 

vermogen van de civil society. 

- Het op gang brengen van een bewustwordingsproces bij potentiële vrijwilligers onder meer door 

aan te sluiten bij hun wensen en motieven en door aan te geven hoe zij zelf initiatief kunnen nemen 

en op welke terreinen behoefte is aan vrijwilligerswerk. 

- Het versterken van het besef van solidariteit en wederzijdse afhankelijkheid. 

 

Werving van nieuwe vrijwilligers 

- Het gerichter benaderen en activeren van vrijwilligers; met name nieuwe doelgroepen. 

 

Matching vraag en aanbod 

- Meer zicht krijgen op de vraag naar vrijwilligerswerk (in samenwerking met buurtorganisaties en 

vrijwilligersorganisaties). 

- Het afstemmen van de vorm van het vrijwilligerswerk op de wensen van de nieuwe vrijwilligers. 

- Het ondersteunen van de bereidheid van mensen om zich voor hun omgeving in te zetten. 

- Ruimte bieden voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. 

 

Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties 

- Handreikingen geven om op een activerende manier nieuwe vrijwilligers te werven en maatwerk te 

bieden.  

I.2.2 Beoogde resultaten 

De samenwerkende partijen in VIN (gemeente, provincie, MOVISIE en SWN) zijn overeengekomen dat 

aan het eind van de projectperiode een aantal kwalitatieve en kwantitatieve resultaten zijn bereikt op 

lokaal, provinciaal en nationaal niveau. 

 

Lokaal 

In de gemeente worden een aantal activiteiten uitgevoerd met het streven lokaal tot de volgende 

resultaten te komen: 

- Er is een toename in de bereidheid om vrijwilligerswerk te verrichten: van 18% van de huidige 

inwoners naar 22% eind 2007. 

- Er is een toename van het aantal personen dat daadwerkelijk vrijwilligerswerk verricht: van 22% 

van de huidige inwoners naar 25% eind 2007. 

- De helft van de bevolking is op de een of andere manier in aanraking gekomen met (de discussie 

over) het beleidsstreven om de zelfredzaamheid van de Nieuwegeinse bevolking te versterken en 

de noodzaak van vrijwilligerswerk. 
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Provinciaal / nationaal 

Het project dient te resulteren in een set instrumenten die overdraagbaar is naar andere gemeenten. 

Hierbij gaat het om instrumenten die ontwikkeld zijn binnen de drie lijnen van VIN: 

- Een methodiekbeschrijving die bestaat uit een bijstelling van de Bijspringermethodiek in een 

stedelijke situatie om potentiële vrijwilligers te activeren en in staat te stellen vrijwilligerswerk te 

doen (lijn 1). 

- Een methodiekbeschrijving die het functioneren van vrijwilligersorganisaties verbetert op basis van 

competentieprofielen van vrijwilligers en professionals die de vrijwilligers ondersteunen (lijn 2). 

- Een methodiekbeschrijving om door publieke debatten, gesprekken en op andere wijze de publieke 

waardering voor vrijwilligerswerk te verbeteren vanuit de gedachte van wederzijdse afhankelijkheid 

en solidariteit van burgers (lijn 3). 

(Bron: Nieuwegein kiest voor vrijwillige inzet. Een activerende benadering om de 

zelfredzaamheid en de wederzijdse dienstverlening van burgers te vergroten. M. van Houten & 

W. Blauw, 2005. Utrecht: NIZW Sociaal Beleid.) 
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I.3  Methodiek De Bijspringer 

In deze paragraaf wordt een korte uitleg gegeven van de methodiek De Bijspringer zoals die is 

ontwikkeld door welzijnsorganisatie Scala in Oosterwolde. Achtereenvolgens gaan we in op de 

achtergrond, de doelen en de uitgangspunten van De Bijspringer.  

I.3.1 Achtergrond 

De Bijspringer is ontwikkeld als werkmethodiek voor het versterken van vrijwillige inzet in 

plattelandssituaties door welzijnsorganisatie Scala uit Oosterwolde (gemeente Ooststellingwerf) in 

Friesland. De methode is succesvol gebleken bij toepassing in verschillende dorpen.  

 

De Bijspringer is ontstaan als reactie op de veranderde inzetbaarheid van burgers en op de 

maatschappelijke ontwikkeling dat de behoefte aan vrijwilligers toeneemt. Doordat mensen langer aan 

het arbeidsproces (moeten) deelnemen, neemt de beschikbaarheid van mensen om vrijwilligerswerk te 

doen af ten opzichte van de situatie tien tot vijftien jaar geleden. Daarnaast is er sprake van een 

maatschappelijke ontwikkeling waarbij men grote waarde hecht aan het bereiken van persoonlijke 

doelen. Gemeenschappelijke doelen komen op de tweede plaats en hiervoor is dus ook minder tijd 

beschikbaar. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan vrijwilligers toe doordat het aantal 

vrijwilligersactiviteiten toeneemt, niet in de laatste plaats door bezuinigingen. Daarnaast is er de 

overtuiging dat de overheid alleen niet in staat is maatschappelijke problemen op te lossen en maar 

daarvoor ook de inzet van burgers onmisbaar is. Doordat de tijdsinvestering van vrijwilligers afneemt, 

zijn er meer vrijwilligers nodig om een vacature te vervullen. Ook de overbelasting van 

beroepskrachten in de sectoren waar traditioneel veel vrijwilligerswerk wordt verricht, is een probleem. 

 

De Bijspringermethodiek is één van de verschillende methodes om nieuwe vrijwilligers te werven en 

deze te koppelen aan een vacature of klus die in de buurt gedaan moet worden. Naast De Bijspringer 

zijn er de Bronmethodiek die in Arnhem is ontwikkeld en de Assed Based Community 

Developmentmethode uit Amerika. In bijlage 22 treft de lezer een kort overzicht aan van de 

belangrijkste kenmerken van de drie methodieken.  

I.3.2 Doelen 

De Bijspringer heeft als hoofddoel het vrijwilligerswerk te versterken door: 

• het doen toenemen van het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet; 

• het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor vrijwilligers; 

• het bereiken van een betere afstemming tussen vraag en aanbod. 

I.3.3 Methodische uitgangspunten van de oorspronkelijke Bijspringer 

De doelen zijn vertaald naar een aantal specifieke, methodische uitgangspunten: 

• Persoonlijke benadering 

Mensen worden persoonlijk en actief gevraagd door dorp- of wijkgenoten of zij willen bijspringen in het 

vrijwilligerswerk. Mensen willen eerder bijspringen als zij hiertoe worden uitgenodigd door iemand die 

zij kennen. Ook vrijwilligersorganisaties worden persoonlijk benaderd om samenwerking aan te gaan 

en vorm te geven. 
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• Outreachende benadering 

Mensen en organisaties worden opgezocht in plaats van af te wachten tot iemand zich meldt om 

vrijwilligerswerk te doen. Ook organisaties worden actief uitgenodigd vacatures aan te dragen. 

• Dorps- of wijkgerichte werkwijze 

Omdat mensen zich eerder bewust zijn van leefbaarheidsvragen in de directe omgeving, wil De 

Bijspringer de mogelijkheden van het vrijwilligerswerk in de eigen wijk te benutten. Dat betekent dat 

vrijwilligers zich dichtbij huis kunnen inzetten en dat zij de resultaten daarvan zelf kunnen ervaren. 

• Flexibilisering van vrijwilligerswerk 

Er wordt aangesloten bij de wensen, situatie en dagindeling van de vrijwilliger door klussen te zoeken 

die dicht bij zijn of haar situatie past. Tegelijkertijd wordt met de organisaties bekeken hoe zij hun 

aanbod beter kunnen toesnijden op de wensen van de hedendaagse vrijwilliger. Hierdoor wordt het 

voor grotere groepen burgers aantrekkelijker gemaakt om bij te springen. 

• Professionele projectorganisatie 

De coördinatie van de activiteiten en de ondersteuning van de vrijwilligers door een professional is een 

randvoorwaarde voor het slagen van De Bijspringer. 

• Aanvullend 

De Bijspringer is aanvullend op wat er al gebeurt aan vrijwillige inzet in de wijk. Waar zaken al goed 

geregeld zijn, houdt De Bijspringer zich meer op de achtergrond.  

 

(Bron: Project De Bijspringer. Vrijwilligerswerk dat eruit springt. Methodiek en ervaringen van een  

bijzonder project. Stichting Partoer, 2003.) 

 

De Bijspringer kent een aantal onderdelen die logischerwijs voortvloeien uit de methodische 

uitgangspunten die hierboven zijn genoemd. Deze onderdelen zullen worden besproken in het 

hoofdstuk II.3 Toepassing van de Bijspringer in Nieuwegein. Ook de randvoorwaarden voor het laten 

slagen van de methodiek komen daar aan de orde. 

I.3.4 Stroomschema van de Bijspringercyclus 

De Bijspringer is een methode om op een effectieve manier vrijwilligers op dorps-of wijkniveau te 

werven en te matchen aan de vraag naar vrijwilligers bij personen of organisaties. Vrijwilligers houden 

inwonersenquêtes en organisatie-interviews om vraag en aanbod te inventariseren. De koppeling van 

de vraag en het aanbod wordt door een contactpunt gedaan, dat eveneens wordt bemand door 

vrijwilligers. De ervaring in Ooststellingwerf was dat de methode gefaseerd en cyclisch moet worden 

toegepast. De cyclische toepassing doet zich op twee niveaus voor: 

- geografisch: het is praktisch niet mogelijk om in een beperkte tijd een hele gemeente te bestrijken 

omdat er telkens nieuwe vrijwilligers nodig zijn om de methode uit te voeren. Bovendien kan de 

ondersteunende projectorganisatie niet overal tegelijk zijn. Zo moet de methode gebied voor 

gebied worden toegepast. 

- in de tijd: de methode kan na enkele jaren in hetzelfde gebied worden herhaald omdat de situatie 

en dagbesteding van de bewoners kan zijn veranderd en omdat bewonerssamenstelling is 

veranderd: meer of minder jongeren, ouderen, allochtonen etc. 

In 2003 is de methodiek beschreven en gepubliceerd door de Stichting Partoer (CMO-Friesland) en de 

Stichting Scala. Uit de methodiekbeschrijving is een stroomschema van De Bijspringer gedistilleerd, 

dat in één oogopslag de verschillende werkfasen van de cyclus weergeeft (zie fig. 1 blz. 8). 
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Na afloop van de eerste cyclus moet de werkgroep of het contactpunt nieuwe vrijwilligers werven die in 

een nieuw gebied huisbezoeken gaan afleggen. 

 

Stroomschema Bijspringercyclus 

 Doel van de fase Hoofdactiviteit  

Bijspringervrijwilligers 

Hoofdactiviteit 

Projectleider 

Anderen 

Fase     

 1 Besluiten dat de 

Bijspringer moet 

worden 

toegepast en in 

welke wijken 

   Uitleg geven over doel 

en werkwijze van De 

Bijspringer 

Gemeente, 

welzijnsorganisatie, 

bewoners 

 2 Aanstellen 

projectleider 

   Welzijnsorganisatie 

 3 Draagvlak 

creëren 

Verenigingen van 

Plaatselijk Belang 

Informeren en motiveren 

besturen Vereniging van 

Plaatselijk Belang en 

besturen van 

vrijwilligersorganisaties 

 

 3 Vrijwilligers 

werven 

Met behulp van de werk-

groep of comité voor a) 

bewonersenquêtes, b) 

organisatie-interviews, en 

c) contactpunt.  

Vrijwilligers motiveren 

om mee te doen, via een 

persoonlijk gesprek en 

het geven van een folder 

met uitleg 

 

 4 Uitvoering Bewonersenquêtes en 

organisatie-interviews 

Trainen vrijwilligers die 

bewonersenquêtes en 

organisatie-interviews 

doen 

 

 5 Inrichten 

contactpunt 

Intakegesprekken met 

contactpuntkandidaten 

en regelen ruimte, 

computer, etc  

Werven vrijwilligers voor 

contactpunt 

Trainen vrijwilligers 

contactpunt 

 

  6 Intakegesprekken Contactpuntmedewerkers 

houden intake-

gesprekken op basis van 

de bewonersenquêtes 

Adviseur voor 

contactpuntmedewerkers 

 

 7 Warme bemid-

deling tussen 

vraag en aanbod 

Gesprek met vrijwilliger 

en organisatie. Eventueel 

contract opstellen. 

Onderhoud contact met 

organisaties 

 

 8 Nazorg Nagesprek met vrijwilliger 

en organisatie 

Inwinnen informatie over 
voortgang en 
tevredenheid vrijwilligers 
en organisaties 

 

 

H    e    r    h    a    l    i    n    g            v    a    n            d    e           w    e    r    k    c    y    c    l    u    s   

 

 Fig 1: Stroomschema Bijspringercyclus  
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DEEL II  

 

DE ERVARINGEN IN NIEUWEGEIN 
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II.1  Inleiding 

In deel II ligt de aandacht bij de ervaringen van de gemeente Nieuwegein in het werken met de 

Bijspringermethodiek in de wijken Vreeswijk en Galencop.  

 

In hoofdstuk 2 worden de twee wijken en de gemeente Nieuwegein omschreven. Hierin komen 

aspecten aan bod als het aantal inwoners, hoe lang de wijk al bestaat en de huidige rol van 

vrijwilligerswerk in de wijk.  

 

In hoofdstuk 3 wordt de toepassing van de Bijspringermethodiek in deze twee wijken beschreven, aan  

de hand van de negen fasen van de methodiek. Per fase leggen we uit welke activiteiten zijn 

ondernomen en wie daarbij betrokken zijn geweest.  

 

In hoofdstuk 4 worden alle resultaten op een rijtje gezet en vergelijking we de wijken met elkaar, 

waarna in hoofdstuk 5 conclusies worden getrokken aan de hand van deze resultaten. In het laatste 

hoofdstuk, hoofdstuk 6, staan aanbevelingen voor vervolg.  
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II.2  De wijken Vreeswijk en Galecop    

Om de ervaringen en resultaten van De Bijspringer in Galecop en Vreeswijk goed te kunnen plaatsen, 

is het belangrijk iets te weten van de demografische en cultuurhistorische kenmerken van Nieuwegein 

en de beide wijken.  

II.2.1 Nieuwegein  

Nieuwegein is op 1 juli 1971 ontstaan uit het samengaan van de gemeenten Vreeswijk en Jutphaas. Bij 

de start van het project in april 2005 telde de gemeente 61.461 inwoners. De gemeente is opgedeeld in 

12 wijken, een wijk telt gemiddeld 8000 inwoners. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat 22% van 

de inwoners vrijwilligerswerk verricht, tegenover een landelijk gemiddelde van 40% (gemiddelde 

schatting op basis van diverse onderzoeken, de schatting loopt echter redelijk uiteen tussen de 

afzonderlijke onderzoeken). In het kader van het VIN-project is op voorspraak van de gemeente 

besloten om De Bijspringer uit te zetten in twee verschillende wijken, te weten Vreeswijk en Galecop. 

Vreeswijk is een oude, historische havenplaats met oude sociale netwerken, terwijl Galecop een jonge 

Vinexwijk is.  

II.2.2 Vreeswijk 

Vreeswijk is één van de oudste wijken van Nieuwegein. Gelegen aan een historische sluis heeft 

Vreeswijk een typisch dorpskarakter. Het heeft 2536 inwoners en telt ongeveer 1350 woningen. Naar 

verhouding is de gemiddelde leeftijd hoger dan in andere wijken van Nieuwegein. Veel mensen zijn in 

het dorp geboren en getogen. Met de bouw van Nieuw-Vreeswijk vestigen de laatste jaren ook jonge 

mensen van buitenaf zich in de wijk. In verhouding tot de andere Nieuwegeinse wijken kent Vreeswijk 

een redelijk actief vrijwilligersleven. De wijk staat met name bekend om evenementen als Vreeswijk bij 

Kaarslicht, Koninginnedag en de jaarmarkt. Deze evenementen trekken behalve wijkbewoners ook 

bezoekers uit andere wijken en zelfs mensen van buiten de gemeente. De evenementen zijn belangrijk 

voor de inwoners van Vreeswijk, omdat ze de wijk duidelijk op de kaart zetten. De laatste jaren worden 

de evenementen echter steeds meer bedreigd in hun voortbestaan. Het inwonersbestand vergrijst en 

mensen die voorheen het voortouw namen kunnen dat nu niet altijd meer doen. Er staan onvoldoende 

nieuwe vrijwilligers op om de activiteiten te kunnen voortzetten. De druk op het huidige vrijwilligers-

bestand wordt hierdoor steeds groter. De inwoners geven aan dat er steeds meer behoefte zal 

ontstaan aan een vorm van burenhulp. Met het vergrijzen van de wijk en de veranderingen in het 

landelijke en gemeentelijke zorgstelsel is die hulp nodig om tot op latere leeftijd zelfstandig te kunnen 

blijven wonen. 

II.2.3 Galecop 

Galecop is één van de jongste wijken van Nieuwegein en bestaat nu ongeveer 12 jaar. De wijk telt 

9174 inwoners en 3611 (veelal Vinex)woningen. De gemiddelde leeftijd is beduidend lager dan in 

Vreeswijk. In de wijk wonen veel tweeverdieners en gezinnen met jonge kinderen. Ook in Galecop zijn 

relatief veel mensen actief als vrijwilliger, maar of de mensen in of buiten wijk actief zijn is niet bekend.  
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De inwoners willen graag gebruik kunnen maken van bepaalde diensten en voorzieningen in hun wijk 

om zo het woonplezier te vergroten. Ze zijn bereid zich daarvoor in te zetten. Er lijkt minder behoefte 

aan onderlinge burenhulp: de meeste mensen zijn nog tamelijk jong, vitaal en voldoende kapitaal-

krachtig. Ze zijn daarmee grotendeels zelfredzaam. Het contact met familie en vrienden vindt vaak 

buiten Nieuwegein plaats. Galecop kent geen grootse evenementen zoals Vreeswijk. De wijk is meer 

stedelijk of Nieuwegein-breed georiënteerd als het gaat om wijkoverstijgende zaken of wensen.  
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II.3  Toepassing van De Bijspringer in Nieuwegein 

In dit hoofdstuk gaan we na hoe de toepassing van De Bijspringer in de twee wijken in Nieuwegein 

heeft uitgepakt. Dit doen we aan de hand van de negen fasen uit het stroomschema dat in Friesland is 

gehanteerd. Naast het rapporteren van de ervaringen staan we ook stil bij de aanpassingen van de 

methode als gevolg van de toepassing in een stedelijke situatie. Het primaire referentiekader is De 

Bijspringer in de gemeente Ooststellingwerf.  

 

Fase 1: Besluit dat De Bijspringer wordt toegepast 

Evenals in Ooststellingwerf was de gemeente Nieuwegein op zoek naar een manier om de positie van 

het vrijwilligerswerk in de gemeente te versterken. De gemeente Nieuwegein vroeg MOVISIE advies en 

ondersteuning te geven bij de toepassing van De Bijspringer omdat daar in Ooststellingwerf goede 

ervaringen mee waren opgedaan. In deze fase besloot de gemeente dat de wijken Galecop en 

Vreeswijk zouden participeren. Het project zou wat betreft uitvoering onder verantwoordelijkheid van de 

Stichting Welzijn Nieuwegein vallen.  

 

Fase 2: Creëren randvoorwaarden 

Nadat de samenwerkende partijen (de gemeente, de provincie, MOVISIE en de Stichting Welzijn 

Nieuwegein) het eens waren over de toepassing van De Bijspringer, werd uitvoerig onderhandeld over 

de juiste randvoorwaarden (Let wel: in dit project was De Bijspringer één van de drie 

projectonderdelen). MOVISIE was van mening dat de toepassing alleen zou kunnen slagen met de 

inzet van een interne projectleider, die is ingevoerd in Nieuwegein. De keus voor deze rol viel op een 

ervaren medewerker van de Stichting Welzijn Nieuwegein. MOVISIE zou vooral inhoudelijk en 

methodische steun verlenen. Deze medewerker kreeg de beschikking over 24 uur per week. De 

partijen spraken een activiteiten- en een communicatiebudget af. Communicatie zou plaatsvinden 

onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en de provincie samen.  

 

Tussenfase: Zoeken draagvlak 

De projectleider heeft in de beginfase veel tijd geïnvesteerd in het creëren van draagvlak in de wijken.  

Daarbij zijn opmerkelijke verschillen opgetreden tussen Galecop en Vreeswijk. In Vreeswijk is een 

speciale werkgroep in het leven geroepen die bestond uit vijf zeer actieve vrijwilligers uit de wijk. De 

werkgroep had een dubbele functie: 

- klankbordgroep voor de projectorganisatie om ideeën en voorstellen te toetsen; 

- ambassadeurs voor De Bijspringer. 

  

In de tien jaar oude wijk Galecop zijn vrijwel geen mensen die een jarenlange ‘vrijwilligerscarrière’ 

hebben opgebouwd. Veel mensen hadden al een drukke dagbesteding. De projectleider heeft daarom 

gekozen voor een comité van aanbeveling, waarin een aantal sleutelfiguren zitting namen uit het 

onderwijs, woningcorporaties etc. Het comité had vooral een communicatieve waarde naar de 

bewoners.  

 

Uiteindelijk is het gelukt draagvlak bij de bevolking te werven. In Galecop met behulp van het comité 

van aanbeveling en in Vreeswijk met hulp van de werkgroep.  

 

In situaties waarin in niet zou lukken om voldoende draagvlak te creëren, zou men moeten besluiten 

De Bijspringer niet toe te passen. In deze fase zou daarom een ‘go-no go-besluit’ moeten vallen.  
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Fase 4: Vrijwilligers werven  

Er waren vrijwilligers nodig voor het afleggen van huisbezoeken, het houden van organisatie-interviews 

en het bemensen van het contactpunt. Voor het werven van de vrijwilligers is in Vreeswijk een beroep 

gedaan op de netwerken van de werkgroepleden. Op voorspraak van de werkgroepleden werd door de 

projectleider nieuwe vrijwilligers gepolst of zij huisbezoeken wilden afleggen. De meeste van de 9 

enquêteurs in Vreeswijk waren boven de 50 jaar. Inhoudelijk voelden de vrijwilligers zich vooral 

aangesproken op het thema van het behoud van de grote evenementen voor Vreeswijk. 

In Galecop zijn de meeste vrijwilligers direct geworven door de projectleider door middel van een 

informatie- en communicatiecampagne (huis-aan-huis-brief, krantenartikelen, digitale nieuwsbrief, 

website gemeente Nieuwegein, kraampje in winkelcentrum, kleuractie voor kinderen). Deze campagne 

werd gesteund door het comité van aanbeveling. De werving leverde 10 enquêteurs op, 2 organisatie-

interviewers en 2 contactpuntmedewerkers. In Galecop waren de vrijwilligers vooral gemotiveerd om 

meer activiteiten voor de wijk van de grond te krijgen. De leeftijd van deze vrijwilligers varieerde van 34 

tot 69 jaar. 

  

Fase 5: Uitvoeren bewonersenquêtes en organisatie-interviews 

 

Fase 5A: Bewonersenquêtes 

In Galecop hebben 10 vrijwilligers in totaal 200 woningen bezocht. De huisbezoeken resulteerden in 86 

ingevulde formulieren, waarin 45 personen aangaven dat zij wel vrijwilligerswerk wilden doen. Van hen 

waren 28 personen bereid direct ergens bij te springen. 

In Vreeswijk zijn door 9 vrijwilligers 286 woningen bezocht met als resultaat 162 ingevulde formulieren. 

Van hen waren 57 personen bereid vrijwilligerswerk te doen, waarvan 26 personen direct. In Vreeswijk 

stopten de meeste enquêteurs nadat zij het afgesproken aantal huisbezoeken hadden volbracht; 

enkelen gaven aan nog wel een extra aantal bezoeken af te willen leggen. In Galecop daarentegen 

raakten de enquêteurs zo enthousiast dat ze nog wel een ronde huisbezoeken wilden afleggen.  

Dit laatste kwam voor een groot deel doordat men het gevoel had iets te kunnen doen voor de 

leefbaarheid van de wijk. Daarnaast werd in Galecop aan de huisbezoekers overgelaten hoeveel 

huizen ze wilden bezoeken. 

 

 

Vreeswijk  

De werkgroep in Vreeswijk was actief met: 

- het aandragen van namen van personen die de inwonersenquêtes zouden kunnen doen; 

- het aandragen van een vrijwilliger die de administratieve verwerking van de huisbezoeken kon 

doen; 

- het geven van acte de présence bij publicitaire momenten. 

Galecop  

De leden van het comité van aanbeveling verleenden vooral hun medewerking door: 

- het laten gebruiken van hun naam in communicatieve uitingen naar bewoners en pers;  

- actieve medewerking bij bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld de kleurwedstrijd voor scholieren); 

- actieve medewerking voor publiciteitsuitingen door gebruik te maken van periodieken en websi-

tes van organisaties (bijvoorbeeld het blad van Mitros, nieuwsbrieven van scholen en websites).   
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Fase 5B: Organisatie-interviews 

Omdat er zich (nog) geen vrijwilligers hadden aangemeld, werden in Vreeswijk de organisatie-

interviews gehouden door stagiaires, De stagiaires zijn weliswaar geïnstrueerd door de projectleider, 

maar in de praktijk bleken ze te onervaren. Dit leverde onvoldoende bruikbaar materiaal op over 

vrijwilligersklussen van organisaties. De latere contactpuntmedewerker in Vreeswijk heeft de 

organisatie-interviews later overgedaan waardoor er ook meer vacatures werden aangemeld.   

In Galecop zijn de organisatie-interviews door ervaren vrijwilligers gehouden. Dit heeft het gewenste 

materiaal opgeleverd.   

Er zijn twee soorten organisaties geïnterviewd: 

- organisaties die in de wijk opereren: basisschool, buurthuis, kerkelijke groepen, Scouting 

(Vreeswijk), begeleid woonproject (Galecop), ouderenwooncomplex, musea etc. 

- vrijwilligersorganisaties die in de hele gemeente of regionaal werken. Daarbij gaat het om vrijwillige 

hulpdiensten als Rode Kruis, Zonnebloem, vrijwillige thuiszorg, vriendendienst etc. 

Het doel van de organisatie-interviews was het vergroten van de bekendheid over De Bijspinger en het 

VIN-project, het leggen van persoonlijk contact en het inventariseren van vacatures bij de organisaties. 

Een deel van de vacatures was ook bekend bij het Servicepunt Vrijwilligers Nieuwegein (SVN).   

 

Fase 6: Inrichten contactpunten 

De Bijspringer kent zogenaamde contactpunten. Deze punten worden bemand door vrijwilligers, die 

steun geven aan de vrijwilligers die de bewonersenquêtes en de organisatie-interviews doen. De 

contactpuntmedewerkers zijn ook verantwoordelijk voor de match en bemiddeling tussen de vrijwilliger 

en de aangeboden vacature door de vrijwilligersorganisatie.  

Het inrichten van het contactpunt Vreeswijk liet enige tijd op zich wachten. Dat kwam onder meer 

doordat de meeste vrijwillige huisbezoekers stopten en er bij de eerste werving nog niet expliciet 

gevraagd was wie het contactpunt wilde bemannen. Uiteindelijk werd een vrijwilliger uit een 

buurgemeente bereid gevonden het contactpunt te bemannen. Deze persoon heeft in eerste instantie 

de administratieve inrichting van het contactpunt op zich genomen en is vervolgens de intake en 

bemiddeling gaan uitvoeren. 

In Galecop zijn via de informatie- en communicatiecampagne al vrij snel twee vrijwilligers bereid 

gevonden om het contactpunt bemensen.  

De beide contactpunten en de projectleider hebben via het zogenaamde Virtuele Kantoor, een digitaal 

MSN-programma, contact met elkaar over de voortgang van de werkzaamheden en over mogelijke 

knelpunten.  

  

Fase 7: Intakegesprekken 

Als bewoners tijdens de bewonersenquêtes aangaven dat zij vrijwilligerswerk wilden doen, kregen zij 

binnen veertien dagen een intakegesprek met een contactpuntmedewerker om wensen en interesses 

te bespreken. Op basis van de intakegesprekken kon een match gemaakt worden met een vacature of 

activiteit. De intakegesprekken werden gedaan door een medewerker van het contactpunt.   

Omdat het in Vreeswijk een aantal maanden duurde voordat het contactpunt was bemand, hadden 

sommige mensen zelf al vrijwilligerswerk gevonden. Zodra de contactpuntmedewerker was gevonden, 

hield deze met de overige mensen alsnog een intakegesprek om na te gaan welke vrijwilligersvacature 

het meest passend zou zijn. 

De twee vrijwilligers die in het contactpunt in Galecop bemensten hebben de intakegesprekken 

gevoerd, voorafgaand aan de bemiddeling naar vacatures. 
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Fase 8: Warme bemiddeling 

Essentieel onderdeel van De Bijspringer is de warme bemiddeling. Deze heeft in zowel Vreeswijk (met 

enige vertraging) als in Galecop plaatsgevonden en is uitgevoerd door de contactpuntmedewerkers in 

beide wijken. In Vreeswijk zijn in totaal 12 mensen bemiddeld naar vrijwilligerswerk, terwijl dit aantal in 

Galecop 15 bedraagt.  

De ervaring heeft geleerd dat het voor sommige mensen lastig is om hun bereidheid tot vrijwillige inzet 

om te zetten in het daadwerkelijk doen. De bemiddeling door de contactmedewerker helpt dan het 

voornemen in concreet gedrag om te zetten. 

 

Fase 9: Nazorg 

In de fase van de nazorg zijn de volgende zaken aan de orde geweest: 

- Vrijwilligers die vacatures vervullen, stelden vragen aan de contactpuntmedewerker over allerlei 

onderwerpen, zoals verzekeringen, vergoeding, opleiding etc. 

- De contactpuntmedewerker onderhield met zowel de vrijwilliger als organisatie contact over 

functioneren, tevredenheid etc. Toen na verloop van tijd het contact werd afgesloten, bleef wel  een 

dossier bestaan dat bij een volgende aanvraag van de vrijwilliger weer gebruikt kan worden.  
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II.4  De resultaten op een rijtje 

II.4.1 De cijfers 

In Nieuwegein is de Bijspringermethode in een deel van de wijken Galecop en Vreeswijk 

geïntroduceerd en geïmplementeerd. Gedurende een periode van anderhalf jaar is hier de gehele 

cyclus doorlopen. Dit heeft geleid tot zeer bemoedigende resultaten. Zo zijn er in totaal 486 woningen 

bezocht met een potentiële doelgroep van 927 personen boven de 16 jaar. Van deze doelgroep geeft 

11% te kennen bereid te zijn vrijwilligerswerk te doen. Door deze percentages door te berekenen naar 

de totale doelgroep in Galecop en Vreeswijk zouden er uiteindelijk 288 geheel nieuwe vrijwilligers voor 

Galecop en 85 nieuwe vrijwilligers voor Vreeswijk worden geworven. De gemeente wilde een stijging 

zien in het aantal vrijwilligers van 22% naar 25%. Dit betekent voor de gemeente Galencop een 

toename van 206 nieuwe vrijwilligers en in de gemeente Vreeswijk een toename van 62 vrijwilligers. 

Aan de hand van al deze cijfers kan gesteld worden dat het project meer heeft opgeleverd dan dat in 

de prestatieafspraken tussen projectorganisatie en de gemeente is bepaald. 

 

In onderstaande tabellen zijn de kwantitatieve resultaten van De Bijspringer in Galecop en Vreeswijk 

aangegeven. De eerste tabel (tabel 1, blz. 18) geeft de feitelijke cijfers weer. In de tweede tabel (tabel 

2, blz. 18) extrapoleren we de cijfers zoals die uit de toepassing in delen van Galecop en Vreeswijk zijn 

gebleken op virtueel niveau naar het totaal aantal inwoners van beide wijken. Op die manier wordt 

inzicht gegeven in het mogelijke eindresultaat als de Bijspringercyclisch wordt herhaald tot dat de hele 

wijk is bestreken. Hetzelfde kan men – om een indicatie te krijgen – ook doen voor de andere wijken 

van Nieuwegein. Daarbij moeten uiteraard marges naar boven en beneden in acht genomen worden. 
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Tabel 1: Resultaten in Galecop en Vreeswijk na bezoek van 200, resp. 286 woningen  

 Galecop Vreeswijk 

   

Inwoners 9.174 2.536 

Inwoners 16+ 7.047 2.406 

   

Bezocht 200 woningen 286 woningen 

Potentieel bereik 16+ 389 personen 538 personen 

   

Ingevulde enquêtes 86 162 

% van potentiële doelgroep 22,2% van 389 30% van 538 

   

Bereid bij te springen 45 57 

% van potentiële doelggroep = 11,6% van 389 = 10,6% van 538 

% van Ingevulde enquêtes = 53% van 86 = 35% van 162 

   

Bereid bij te springen, nú 28 26 

% van potentiële doelgroep = 7,2% van 389 = 4,8% van 538 

   

Nieuwe vrijwilligers 16 19 

% van bereid bij te springen = 57% van 28 =73% van 26 

% van potentiële doelgroep = 4,1% van 389 = 3,5% van 538 

   

Bemiddeld en geplaatst 15    12 

% van bereid bij te springen = 33 % van 45 = 20% van 57 

 

Tabel 2: Extrapolatie naar alle inwoners van Galecop en Vreeswijk 

Extrapolatie naar totale 

doelgroep 

Galecop Vreeswijk 

   

Alle inwoners 16+ 7.047 2.406 

   

Ingevulde enquêtes 22,2% 30% 

Virtueel aantal 1564 inwoners 722 inwoners 

   

Bereid bij te springen 11,6% 10,6% 

Vitueel aantal 817 inwoners 255 inwoners 

     

Bereid bij te springen, nú 7,2% 4,8% 

Viruteel aantal 507 inwoners 115 inwoners 

   

Nieuwe vrijwilligers 4,1% 3,5% 

Virtueel aantal vrijwilligers 289 inwoners 84 inwoners 
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II.4.2 Vergelijking Galecop en Vreeswijk 

De meest opvallende verschillen tussen Galecop en Vreeswijk op een rij: 

- In Galecop en in het nieuwe deel van Vreeswijk waren relatief meer mensen niet thuis dan in het 

oude deel van Vreeswijk. Daardoor was in Galecop een kleiner percentage bereid om de 

enquêteurs te woord te staan of binnen te laten dan in Vreeswijk.  

- In Galecop is het percentage mensen dat bereid is bij te springen iets hoger dan in Vreeswijk. Het 

percentage mensen dat bereid is direct bij te springen is er aanzienlijk hoger. 

- In beide wijken was tweederde van de mensen die bereid was bij te springen als nieuwe vrijwilliger 

aan te merken. 

- In zowel Galecop als Vreeswijk gaven de meeste mensen die wilden bijspringen aan, dit op een 

flexibele manier te willen doen wat betreft lengte en tijdbesteding van de klus. 

- De dagbesteding zoals werk en huishouding is geen belemmering om te willen bijspringen. 

- Mensen tussen de 30 en 60 jaar blijken het meest bereid bij te springen.  

- Concrete ideeën om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren zijn met name gelegen in het creëren 

van voorzieningen voor de jeugd, het onderhoud van de groenvoorzieningen in de wijk, het 

tegengaan van zwerfvuil en het bevorderen van de verkeersveiligheid c.q. het terugdringen van de 

verkeersoverlast. In Galecop werd in het bijzonder genoemd het organiseren van wijkbrede 

activiteiten om de onderlinge sociale cohesie te vergroten (bijvoorbeeld in de vorm van een 

wijkfeest of een koninginnemarkt). 

- Als laatste is geïnventariseerd of men zelf behoefte heeft aan hulp. Hierop heeft ongeveer 10% van 

de geënquêteerden bevestigend geantwoord. Het meeste behoefte had deze groep aan 

overbruggende gezins- of bejaardenhulp, aan hulp bij klusjes in het huis, aan vervoer en aan 

bezoek.  

- Bij navraag bleek dat 3 van de 4 geënquêteerden in zowel Galecop als Vreeswijk op de hoogte 

was dat de enquête zou gaan plaatsvinden. 
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II.5 Conclusies, analyse en suggesties  

Met het toepassen van De Bijspringer in Nieuwegein wilden we vooral nagaan of de methode geschikt 

is om in stedelijke situaties toe te passen en of de methode dan aangepast zou moeten worden. De 

algemene conclusie is dat de Bijspringermethodiek, zoals ontwikkeld door Scala, goed toepasbaar is in 

een stedelijke situatie als Nieuwegein. Wel zijn er een aantal accentverschillen naar boven gekomen. 

Deze accentverschillen zijn in de onderstaande conclusie per onderwerp meegenomen.  

II.5.1 De basiselementen van De Bijspringer 

De drie instrumenten die de basis vormen van de methodiek werken net zo goed in stedelijke situaties 

als in plattelandssituaties. De drie instrumenten zijn de inwonersenquêtes via huisbezoeken, de 

organisatie-interviews en de contactpunten.   
 

II.5.1.1 Bewonersenquête: werving vrijwilligers 

Het uitgangspunt van De Bijspringer is, dat de outreachende en persoonlijke huisbezoeken leiden tot 

een beter resultaat dan enkel een schriftelijke oproep. In het persoonlijke contact is het makkelijker om 

uitleg te geven aan de bedoeling van De Bijspringer. Zo kan men kan voorbeelden noemen van wat er 

gedaan kan worden. De werving moet in twee fasen worden beoordeeld: a) de werving van vrijwillige 

huisbezoekers en b) de werving van de feitelijke vrijwilligers. 

De werving van de huisbezoekers heeft in beide wijken veel tijd gevraagd. Dit kwam doordat De 

Bijspringer een onbekend fenomeen was in Nieuwegein en veel uitleg vergde aan de potentiële 

huisbezoekers. Van hen werd min of meer pionierswerk verwacht. Door de inrichting van een comité 

van aanbeveling in Galecop en de werkgroep in Vreeswijk en het voeren van veel publiciteit raakten de 

huisbezoekers gemotiveerd om mee te doen.  

Geconcludeerd kan worden dat in een stedelijk gebied huisbezoekers minder snel binnen worden 

gelaten dan op het platteland. Daar staat tegenover dat bewoners in een stedelijk gebied die 

huisbezoekers wel binnen laten, een grote bereidheid tot vrijwillige inzet tonen dan op het platteland.  

 

II.5.1.2 Organisatie-interviews: werving vacatures  

Het werken met studenten die relatief onbekend zijn met de sociale kaart van Nieuwegein had voor de 

organisaties niet veel meerwaarde. Wellicht zagen de organisaties het afnemen van de vragenlijst 

meer als een onderzoek dan als een vorm om meer menskracht te werven voor de eigen organisatie. 

Daarnaast bleekt het lastig om gemeentelijk en/of regionaal opererende (vrijwilligers)organisaties, 

bijvoorbeeld de vrijwilligersorganisaties in de zorg, een wijkgebonden functie te geven. Er vindt bij deze 

organisaties geen registratie van vacatures op wijkniveau plaats. Daardoor was het niet bekend welke 

mensen uit de wijk zich voor ondersteuning tot een gemeentelijke of regionale organisatie hadden 

gewend. De beoogde onderlinge dienstverlening op wijkniveau is hierdoor nauwelijks tot stand 

gekomen. Ook de ondersteuningsstructuur van vrijwilligersorganisaties is vaak gelegen op stedelijk 

niveau (in Nieuwegein Stichting Vrijwilligerswerk Nieuwegein, Netwerk Vrijwilligersorganisaties in de 

Zorg en Sportservicepunt). Dit betekent dat er afstemming moet zijn op vacaturegebied tussen De 

Bijspringer en de ondersteuningsorganisaties. 
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II.5.1.3 Contactpunten 

De contactpunten vormen een herkenbaar onderdeel van De Bijspringer in de wijken. Het is bij de 

potentiële vrijwilligers en bij de organisaties bekend wie de bemiddeling in de wijk ter hand neemt. 

Vanwege het pionierskarakter in Vreeswijk was het moeilijk iemand voor het contactpunt te vinden. De 

kracht van de contactpunten is dat de wijkbewoners op verschillende manieren contact kunnen leggen 

met de contactpuntmedewerkers, via bezoek, telefoon of e-mail.  

Daarmee wordt enigszins afgeweken van de situatie in Ooststellingwerf waar de contactpunten over 

het algemeen twee dagdelen per maand zijn geopend. Het is in Nieuwegein gebleken dat het 

belangrijk is dat de contactpuntmedewerkers meer flexibel bereikbaar zijn. 

II.5.2 Draagvlak  

Het hebben van draagvlak is een belangrijke randvoorwaarde voor het succesvol toepassen van De 

Bijspringer. In stedelijke situaties moet in het verwerven van draagvlak meer worden geïnvesteerd dan 

op platteland. In de Friese situatie stonden de Verenigingen van Plaatselijk Belang vooraf garant voor 

draagvlak, omdat zij vanaf het begin betrokken zijn geweest bij de opzet van De Bijspringer. Bovendien 

zijn de Verenigingen van Plaatselijk Belang ledenorganisaties waarvan bijna alle dorpsbewoners lid zijn 

én zijn zij de officiële gesprekspartners van de gemeente namens de dorpsbewoners. In Nieuwegein 

zou dat betekenen dat er eerst onder de wijknetwerken draagvlak gecreëerd had moeten worden. Dit 

zijn overlegstructuren van individuele bewoners die zich richten op de leefbaarheid in hun wijk. Het zijn 

geen ledenorganisaties, maar zij zijn wel het overlegplatform met de gemeente. In Nieuwegein waren 

de wijknetwerken niet betrokken bij de besluitvorming over het VIN-project en dus ook niet bij de 

toepassing van De Bijspringer. De projectleider heeft daardoor extra tijd moeten investeren in het 

verwerven van draagvlak en de communicatie naar de bewoners.  

Dit betekent dat er een fase 3 ingepast moet worden in het stroomschema. Deze fase is gericht op het 

creëren van draagvlak. Ook kan men besluiten om de toepassing van De Bijspringer te laten afhangen 

van voldoende draagvlak. 

II.5.3 Communicatie 

Een tweede verschil tussen platteland en stad is, dat in stedelijke situaties meer communicatie met de 

bevolking moet worden ingezet. In dorpen en landelijke gebieden waar vrijwel iedereen lid is van 

Dorpsbelang krijgt iedereen dezelfde informatie van de Vereniging van Plaatselijk Belang. Bovendien 

houden mensen in kleine dorpen elkaar meer op de hoogte van wat er in hun dorp gebeurt. In 

stadswijken is er meer concurrentie op communicatiegebied en zijn niet altijd alle bewoners even 

gemakkelijk te bereiken. Naast het verkrijgen van draagvlak is het ook nodig een planmatige én 

creatieve aanpak van de communicatie met de wijkbewoners te hanteren om de bewoners bij De 

Bijspringer te betrekken.  

Naar aanleiding van het projectplan is een strategisch communicatieplan opgesteld wat de basis 

vormde voor de verschillende communicatieactiviteiten: 

- Regelmatig zijn persberichten verstuurd over de voortgang van De Bijspringer, met name op 

momenten dat er een beroep op de bewoners werd gedaan. 

- Er zijn posters gemaakt over het project die verschillende doelgroepen in de wijken moest 

aanspreken. De beelden op de posters zijn bepaald op grond van de belangstelling van de 

doelgroepen. 

- Er is intensief gebruikgemaakt van de lokale media en de gemeentelijke website; 

- De projectleider liet regelmatig een nieuwsbericht uitgaan via e-mail.  
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II.5.4 Leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid 

Het lijkt erop dat De Bijspringer bewoners van nieuwbouwwijken als Galecop activeert om zich   

vrijwillig in te zetten voor de wijk. De projectorganisatie veronderstelde dat de mensen in de oudere 

wijk Vreeswijk een grotere inzet zouden tonen dan in Galecop. Dat is in de praktijk niet gebleken. De 

Bijspringer is wel degelijk in nieuwbouwwijken te gebruiken. Het gebruik van de methode lijkt juist de 

onderlinge betrokkenheid in de nieuwbouwwijk te bevorderen. Adviesorganisatie Decide bv, onderdeel 

van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft een instrument ontwikkeld voor het meten van sociale 

cohesie in wijken (voor verdere informatie: 050 – 3636907 of www.decide.nl.  

II.5.5 Opnemen in regulier beleid 

Het toepassen van De Bijspringer als een tijdelijk project dat voor een nieuwe impuls van het 

vrijwilligersbeleid moet dienen, heeft te weinig effect. Het zou kapitaalverlies zijn van een 

arbeidsintensieve werkmethode. Zowel in Ooststellingwerf als in Nieuwegein blijkt dat de methode 

regelmatig herhaald moet worden omdat a) een hele wijk niet in een keer bestreken kan worden en b) 

er in de situatie van bewoners regelmatig veranderingen optreden waardoor die bewoners mogelijk wel 

(weer) vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit betekent dat De Bijspringer onderdeel moet zijn van regulier 

en wijkgericht beleid. Gezien het activerende en het wijkgerichte karakter van de methode lijkt het voor 

de hand te liggen De Bijspringer onderdeel te laten zijn van het opbouwwerk dat dezelfde kenmerken 

heeft. Wel moet er één persoon als trekker verantwoordelijk zijn voor de voortgang van De Bijspringer. 

Door De Bijspringer meer onderdeel van het reguliere opbouwwerk te laten zijn, kan de methode in 

verschillende wijken tegelijkertijd worden toegepast. 

II.5.6 Afstemming met Vrijwilligersgids en met gemeentelijke vrijwilligersorganisaties 

In het vrijwilligerswerk in Nederland kennen we de vrijwilligersvacaturebanken (in Nieuwegein de 

digitale Vrijwilligersgids) die meestal gemeentelijk zijn georganiseerd. Vrijwilligersvacaturebanken 

werven vrijwilligers en vacatures op gemeentelijk niveau. Dat kan op gespannen voet staan met de 

wijkgerichte werving van De Bijspringer. Daarom is afstemming tussen De Bijspringer en de 

vrijwilligersvacaturebank noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor organisaties die niet wijkgebonden 

georganiseerd zijn: vrijwilligersorganisaties in de zorg, sportverenigingen en culturele organisaties.  

II.5.7 Professionele projectorganisatie 

Zonder professionele ondersteuning kan De Bijspringer niet duurzaam worden uitgevoerd. In 

Nieuwegein is een projectleider werkzaam geweest op hbo-niveau voor 24 uur per week. In deze uren 

moest zij de drie lijnen en een deel van de publiciteit uitvoeren. De Bijspringer heeft het meeste tijd 

gevraagd. De projectleider was in dienst bij de Stichting Welzijn Nieuwegein. Zij kon gebruikmaken van 

administratieve ondersteuning van de welzijnsorganisatie die het project uitvoerde. Naast het creëren 

van draagvlak heeft de projectleider gezorgd voor: 

- informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners, vrijwilligersorganisaties en potentiële enquêteurs, 

contactmedewerkers en organisatie-interviewers; 

- trainingen en begeleiding van de vrijwillige enquêteurs; 

- training en begeleiding van de vrijwilligers die de contactpunten bemanden; 

- trainingsbijeenkomst voor het houden van organisatie-interviews; 
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- promotie door middel van presentie en presentatie op braderieën, kraampjes in winkelcentra, 

bezoeken aan wijknetwerken etc.; 

- alle massa-mediale communicatie-uitingen; 

- helpdesk voor iedereen die met het project te maken heeft gehad; 

- de algemene voortgang van de activiteiten van De Bijspringer. 

  

 

Vergelijking tussen Nieuwegein en Ooststellingwerf  

 

Het is moeilijk een vergelijking te maken tussen de resultaten uit Ooststellingwerf en Nieuwegein. Dat 

hangt gedeeltelijk samen met het verschil in bevolkingsdichtheid: Ooststellingwerf is een 

plattelandsgemeente en Nieuwegein is een stad. Op het niveau van de registratie zijn er de volgende 

verschillen: 

- Van de 13 dorpen in Ooststellingwerf hebben er 7 deelgenomen. Dit waren vooral de kleine dorpen 

van 300 tot 1900 inwoners. In het hoofddorp Oosterwolde met 10.000 inwoners zijn slechts enkele 

straten bezocht. In Nieuwegein is De Bijspringer uitgevoerd in 2 van de 10 wijken, namelijk 

Vreeswijk met 2.500 inwoners en Galecop met 9.000 inwoners. Dit betekent dat relatief een groter 

deel van het woningenbestand in de kleine dorpen van Oostellingwerf zijn bezocht vergeleken met 

het grotere woningenbestand van de twee Nieuwegeinse wijken.  

- De projectresultaten in Ooststellingwerf bestrijken een periode van 3 jaar, die van Nieuwegein 

ongeveer 1,5  jaar. 

- In Ooststellingwerf is niet precies bijgehouden hoeveel huizen bezocht zijn tijdens de uitvoering 

van De Bijspringer.  

- In Ooststellingwerf kon men zich als vrijwilliger inschrijven vanaf 18 jaar, in Nieuwegein vanaf 16 

jaar. 

- Er zijn verschillen in registratie. In Oostellingwerf kent men de categorie Ingeschreven vrijwilligers. 

Dit zijn mensen die te kennen hebben gegeven direct of binnen afzienbare tijd (enkele maanden) 

vrijwilligerswerk te willen doen. In Nieuwegein is gewerkt met drie geregistreerde categorieën: a) 

alle mensen die tijdens het huisbezoek geïnterviewd zijn, of ze nu wel of niet vrijwilligerswerk willen 

gaan doen, b) alle mensen die te kennen hebben gegeven wel vrijwilligerswerk te willen doen, c) 

alle mensen die te kennen hebben gegeven direct beschikbaar te zijn om vrijwilligerswerk te doen.  

- Een opvallend verschil tussen Ooststellingwerf en Nieuwegein is het verschil in draagvlak bij de 

start van het project. In Friesland vond vanaf de start nauwe samenwerking plaats tussen de 

uitvoerende welzijnsorganisatie Scala en de lokale Verenigingen van Plaatselijk Belang. Alleen in 

de hoofdplaats Oosterwolde met 10.000 inwoners was die samenwerking niet aanwezig.  De 

samenwerking tussen Scala en de Verenigingen van Plaatselijk Belangen vergemakkelijkte de 

werving van vrijwilligers in de startfase. In Nieuwegein moest vanuit het ‘niets’ begonnen worden 

met het verwerven van draagvlak door middel van de samenstelling van een comité van 

aanbeveling (Galecop) en een werkgroep (Vreeswijk) door de projectleider. 

 

Het maken van vergelijkingen tussen Ooststellingwerf en Nieuwegein wordt door deze verschillen 

bemoeilijkt. 
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II.6 Suggesties voor het vervolg 

Als de gemeente besluit De Bijspringer te blijven toepassen in de wijken Galecop en Vreeswijk en de 

methode ook in nieuwe wijken te introduceren, zal men rekening moeten houden met de volgende 

zaken: 

 

� De bewoners of bewonersvertegenwoordigende organisaties moeten er zelf voor kiezen om 

De Bijspringer toe te passen. De gemeente kan in samenspraak met de wijknetwerken de 

SWN vragen één of meer wijken te ondersteunen bij de toepassing van De Bijspringer. 

 

� De Bijspringer wil actief burgerschap faciliteren. Dat kan doordat burgers zich inzetten voor de 

fysieke leefbaarheid, voor sociale cohesie of individuele dienstverlening. Dit zijn over het 

algemeen uitvoerende werkzaamheden. De Bijspringer zou in de toekomst burgers meer 

kunnen ondersteunen bij het realiseren van eigen burgerinitiatieven, waarbij een initiatief de 

status krijgt van een vacature. 

 

� Er moet afstemming komen tussen de werving van vrijwilligers en vacatures op wijkniveau 

door De Bijspringer en op gemeentelijk niveau door de Vrijwilligersgids. Mensen die door De 

Bijspringer worden geworven, kunnen als zij dat willen ook worden ingeschreven in de 

Vrijwilligersgids. Zij worden warm bemiddeld door het contactpunt uit de eigen wijk. 

 

� Als er afstemming met de vrijwilligersorganisaties in de zorg is, kunnen mensen die 

ondersteuning nodig hebben dit krijgen van mensen uit de eigen wijk. Voor specialistische 

ondersteuning zoals bij rouwverwerking is het niet realistisch de wijkgerichte benadering te 

handhaven. 

 

� Indien besloten wordt De Bijspringer te blijven toepassen in Nieuwegein kan dit het beste 

fasegewijs gedaan worden. Het is niet realistisch om De Bijspringer in alle wijken in een keer te 

willen invoeren. 

 

� Naast de introductie van De Bijspringer in nieuwe wijken zal er ook aandacht en ondersteuning 

moeten blijven in wijken waarin De Bijspringer al is toegepast zoals Galecop en Vreeswijk. Hier 

moet de uitvoeringscyclus opnieuw worden toegepast. 

 

� De ondersteuning op wijkniveau moet zoveel mogelijk plaatsvinden vanuit het reguliere 

opbouwwerk. De Bijspringermethodiek maakt gebruik van de opbouwwerkbenadering door 

mensen te betrekken in de planvorming en de uitvoering. Het is raadzaam en efficiënt het 

bestaande opbouwwerk ondersteuning te laten bieden aan De Bijspringer. Dit betekent dat de 

SWN De Bijspringer als methodiek zoveel mogelijk onderdeel moet laten zijn van de reguliere 

werkwijze. Hiervoor moeten wel uren voor een projectleider worden gereserveerd, met 

instemming van de gemeente. 
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DEEL III  

 

METHODIEKBESCHRIJVING:  

 

De Bijspringermethodiek in een stedelijk jasje 
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III.1  Inleiding 

In dit deel vertalen we de ervaringen uit het VIN-project naar meer algemeen methodische richtlijnen 

voor het toepassen van De Bijspringer in stedelijke situaties.  

 

De methodiek zoals die door Partoer en Scala is beschreven, heeft ook in het stedelijke Nieuwegein 

gewerkt. De ervaringen hier leveren een aantal accentverschillen op die in dit deel zijn opgenomen.  

De oorspronkelijke methodiekbeschrijving hoeft niet geheel herzien te worden.Toch hebben we ervoor 

gekozen de methodiek opnieuw vrij uitvoerig, maar nu in onze eigen woorden en met de stedelijke 

accenten weer te geven. Hopelijk komt de methodiek hierdoor opnieuw in de belangstelling, mede ook 

door de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning. 

 

Deel III bestaat uit vijf hoofdstukken waarin elk van de hoofdstukken een specifiek onderdeel van de 

methodiek beschreven wordt. In de bijlagen staan de documenten die bij de verschillende fasen 

worden genoemd.   
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III.2  Voorwaarden 

Om met de methodiek te kunnen werken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In dit 

hoofdstuk staan deze voorwaarden op een rij.   

III.2.1 Commitment, plan van aanpak en samenwerkingsovereenkomst 

Het initiatief om De Bijspringer in te zetten, kan door verschillende partijen worden genomen: de 

welzijnsorganisatie, de vrijwilligerscentrale, vrijwilligersorganisaties, een wijkorganisatie, gemeente of 

provincie. Wie het initiatief ook neemt, alle partijen die bij de uitvoering betrokken zijn, moeten er achter 

staan. Anders is er te weinig draagvlak. Dat betekent dat de initiatiefnemer(s) in de voorfase veel 

aandacht moet(en) schenken aan creëren van draagvlak bij de beoogde samenwerkingspartners. Eén 

van de partijen moet een plan van aanpak opstellen waarin de rol en inbreng van alle partijen is 

beschreven. Op basis van dit plan tekenen de partijen een samenwerkingsovereenkomst, zodat ze 

allen gehouden zijn hun bijdrage te leveren. 

III.2.2 Lokaal projectleider 

De Bijspringer werkt met een lokale projectleider, bijvoorbeeld een opbouwwerker van de lokale 

welzijnsorganisatie. Het is belangrijk om nauw samen te werken met een organisatie die de wijk goed 

kent en die het vertrouwen heeft van de bewoners en de organisaties in de wijk. Dit vergroot de kans 

op draagvlak en vergemakkelijkt de samenwerking aanzienlijk. De projectleider kan worden 

ondersteund vanuit de eigen organisatie en/of vanuit een provinciaal centrum voor maatschappelijke 

ontwikkeling. 

III.2.3 Selectie wijken  

Eén van de zaken die uit het plan van aanpak moet worden bepaald is de keuze van de wijk (en). Het 

uitzetten van de methodiek is een arbeidsintensief traject. In een stad is het daarom vaak niet mogelijk 

om De Bijspringer in alle buurten of wijken tegelijkertijd op te starten. Van tevoren moet men nadenken 

welke wijk geschikt is en op welke manier de overige wijken bij het project betrokken zullen worden. 

Als wijkorganisaties of burgers in een wijk constateren dat er knelpunten zijn op het gebied van de 

leefbaarheid of sociale cohesie, ligt het voor de hand in die wijk De Bijspringer toe te passen. Centraal 

staat de vraag voor welk probleem of knelpunt De Bijspringer een oplossing kan bieden. Zien de 

wijkbewoners de methodiek zelf als mogelijke oplossing voor het probleem? Alleen als er in een wijk  

voldoende draagvlak is kan er voor die wijk gekozen worden.  

Andere overwegingen om de keus op een bepaalde wijk te laten vallen, kunnen samenhangen met de 

sociale infrastructuur van de wijk: 

- de inwoners aantallen: kleine, middelgrote en grote wijken 

- de sociale opbouw en cohesie van de wijk: jong/oud, autochtoon/allochtoon, 

hoogopgeleiden/laagopgeleiden, huur-/koopwoningen, aantal uitkeringsafhankelijke, 

- het aantal jaren dat een wijk bestaat: oude wijken, nieuwbouw 

- de bestaande voorzieningen in de wijk: gemeentelijke structuren, aanwezigheid van instellingen en 

bedrijven, scholen, verenigingen 

- de doelen die de wijk(en) wil(len) bereiken: waarvoor wil men De Bijspringer inzetten? 
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III.2.4 Selectie buurten 

De ervaring heeft geleerd dat een wijk een te groot werkgebied is om De Bijspringer in een keer toe te 

kunnen passen. Een wijk heeft een omvang van 3.000 tot 10.000 inwoners, dat ongeveer overeenkomt 

1.350 tot 3.500 woningen die bezocht moeten worden. Daarom is het raadzaam om de methode 

gefaseerd uit te voeren door slechts een aantal straten per cyclus mee te nemen. Het gaat dan om 

enkele honderden woningen. Dit heeft de volgende voordelen: 

- Voor de huisbezoeken hoeven niet in één keer een groot aantal enquêteurs geworven te worden.  

- Een buurt staat dichter bij de mensen. Daarmee is het makkelijker om te bedenken wat iemand 

voor de eigen wijk zou kunnen doen.   

 

De keus om te bepalen in welke buurt men begint met de huisbezoeken, hangt af van: 

- waar de vrijwillige huisbezoekers vandaan komen. Bij voorkeur gaan huisbezoekers aan het werk 

in de eigen straat of buurt, omdat ze de situatie daar het beste kennen.  

- de vragen die in de buurt leven. 

III.2.5 Werkgroep 

Voor het draagvlak en voor de kwaliteit van de uitvoering is het belangrijk dat een groep sleutelfiguren 

uit de wijk of buurt actief meedenkt over het uitzetten van De Bijspringer en daarin zelf ook concreet 

een aantal taken op zich neemt ter ondersteuning van de projectleider en/of contactpuntmedewerkers. 

Deze groep kan de status hebben van een werkgroep met de volgende taken: 

- Klankbordfunctie: zij denken mee over de invulling van het project in hun wijk en doen suggesties 

die de uitvoering van het project kunnen vergemakkelijken. 

- Regiefunctie: naar mate de werkgroep zich meer verantwoordelijk voelt voor De Bijspringer zal zij 

meer de regie gaan voeren over de toepassing zodat de projectleider wordt ontlast.  

- Netwerkfunctie: zij kennen de wijk en weten welke vragen er leven 

- Wervingsfunctie: zij helpen onder andere bij het werven van huisbezoekers en 

contactpuntmedewerkers omdat zij zelf vaak in veel netwerken zitten. Zoals al eerder is 

aangegeven, zijn mensen eerder bereid om bij te springen als zij worden gevraagd door iemand 

die zij kennen. 

- Communicatiefunctie: zij vervullen een ambassadeursfunctie naar burgers en 

vrijwilligersorganisatie en zijn beschikbaar voor pr-activiteiten en algemene communicatie over het 

project. 

 

Het is een valkuil dat de sleutelfiguren vaak mensen zijn die al sterk in het vrijwilligerswerk in de wijk 

betrokken zijn. Het zijn vaak steeds dezelfde mensen die voor dergelijke projecten worden benaderd. 

Het kan helpen hen uit te leggen dat De Bijspringer is bedoeld om de bestaande vrijwilligers te 

ontlasten door nieuwe vrijwilligers te werven.  

III.2.6 Achterhalen kandidaat werkgroepleden 

De buurtopbouwwerker is een geschikt persoon om te achterhalen wie de sleutelfiguren in de wijk zijn. 

Daarnaast is ook bij de gemeente bekend met de mensen die namens de wijk optreden als 

contactpersoon. Verder kan via de wijkagent, de woningcorporatie, bewonersgroepen, het buurthuis, 

onderwijs, verenigingen etc. gepolst worden wie men geschikt vindt als werkgroeplid. 
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Daarnaast kan het zinvol zijn om een bestaand overleg als een wijkraad te benaderen als werkgroep. 

Vijf werkgroepleden zijn een goed aantal om tot slagvaardig handelen te kunnen komen.  

III.2.7 Comité van aanbeveling 

Sommige mensen willen niet in een werkgroep, omdat ze vermoeden dat dat veel werk met zich 

meebrengt. Maar zij vinden het soms wel goed als hun naam aan De Bijspringer wordt verbonden. In 

dat geval is de constructie van een comité van aanbeveling een oplossing. Met een comité van 

aanbeveling kan wel de beoogde klankbord- en ambassadeursfunctie van de leden worden benut, 

maar hoeven zij niet zelf aan het werk om huisbezoekers en contactpuntmedewerkers te werven. Een 

algemene publiciteitscampagne over De Bijspringer zorgt dan voor deze werving door mensen hierin te 

verzoeken mee te helpen met de enquêtes, het contactpunt of in de administratie. Een wijkbrede 

wervingscampagne kan ook zinvol zijn als het via het buurthuis, het opbouwwerk of de gemeente niet 

lukt om voldoende mensen te werven. Een voorbeeld van zo’n campagneopzet is te vinden in bijlage 3. 

III.2.8 Communicatie 

Een goede start is belangrijk. Daarom moet vooraf nagedacht worden over presentatie. Een pakkende 

naam, slogan en logo voor het project helpt hierbij. Een grove schets van het plan van aanpak maakt 

duidelijk wat het doel van het project is en hoe dat bereikt gaat worden. Huis-aan-huis-bladen kunnen 

een nuttig communicatiekanaal zijn. Soms is er ruimte op de gemeentepagina. Een compacte folder 

werkt hierbij ondersteunend. Een goede voorbereiding versterkt het gevoeld bij eventueel 

geïnteresseerden dat het project professioneel wordt ondersteund en dat zij het project niet alleen 

hoeven te dragen. Een té glamoureuze uitstraling van het project heeft een tegengesteld effect, omdat 

de afgelopen jaren in veel steden is bezuinigd op het welzijnswerk en de wijk hiervan mogelijk de 

gevolgen heeft gevoeld. Het blijft immers vrijwilligerswerk. Daarbij past een bescheiden budget 

gecombineerd met een enthousiaste uitstraling. 
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III.2.9 Aanpassing stroomschema 

Op grond van de ervaringen in Galecop en Vreeswijk moet het stroomschema enigszins worden 

aangepast. Na fase 2 wordt een nieuwe fase ingevoegd, namelijk het werven van draagvlak.  

 Doel van de fase Hoofdactiviteit  

Bijspringervrijwilligers 

Hoofdactiviteit 

Projectleider 

Anderen 

Fase     

 1 Besluiten dat De 

Bijspringer moet 

worden 

toegepast en in 

welke wijken 

   Uitleg geven over doel 

en werkwijze van De 

Bijspringer 

Gemeente, 

welzijnsorganisatie, 

bewoners 

 2 Aanstellen 

projectleider 

   Welzijnsorganisatie 

 3  Werven 

draagvlak 

Instellen werkgroep of 

comité van aanbeveling 

Via bestaande 

netwerken werkgroep- 

en/of comitéleden 

scouten en werven 

 

 

 

 

 4 Vrijwilligers 

werven 

Met behulp van de 

werkgroep of comité voor 

a) bewonersenquêtes, b) 

organisatie-interviews, en 

c) contactpunt  

Vrijwilligers motiveren 

om mee te doen (idem 

folder) 

 

 5 Uitvoering Bewonersenquetes en 

organisatie-interviews 

Trainen vrijwilligers die 

bewonersenquêtes en 

organisatie-interviews 

doen 

 

 6 Inrichten 

contactpunt 

Intakegesprekken met 

contactpuntkandidaten 

en regelen ruimte, 

computer, etc  

Werven vrijwilligers voor 

contactpunt 

Trainen vrijwilligers 

contactpunt 

 

  7 Intakegesprekken Contactpuntmedewerkers 

houden 

intakegesprekken op 

basis van de 

bewonersenquêtes 

Adviseur voor 

contactpuntmedewerkers 

 

 8 Warme bemid-

deling tussen 

vraag en aanbod 

Gesprek met vrijwilliger 

en organisatie. Eventueel 

contract opstellen 

Onderhoud contact met 

organisaties 

 

 9 Nazorg Nagesprek met vrijwilliger 

en organisatie 

Inwinnen informatie over 

voortgang en 

tevredenheid vrijwilligers 

en organisaties  

 

 

H    e    r    h    a    l    I    n    g            v    a    n            d    e           w    e    r    k    c    y    c    l    u    s   
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III.3 Organisatie-interviews 

De organisatie-interviews leveren belangrijke informatie voor De Bijspringer.  

III.3.1 De vrijwilligersorganisaties 

Het project start met in inventarisatie van vrijwilligersorganisaties die bij het project betrokken moeten 

worden. Zij moeten De Bijspringer leren kennen en weten waarvoor ze er terecht kunnen. Daarnaast 

kunnen zij vacatures leveren en is het interessant om te weten langs welke wegen zij hun vrijwilligers 

werven.  

Het gaat daarbij om organisaties die: 

- alleen met vrijwilligers werken, in de sport, cultuur, aanvullend openbaar vervoer, zorg etc; 

- ook met professionals werkt: welzijnsorganisaties, verzorgingshuizen, scholen etc. 

 

Meestal zal het contact verlopen via een bestuurslid of de vrijwilligerscoördinator van de organisatie. 

Vragen die de organisatie kan beantwoorden zijn:   

- Welke werkzaamheden verricht de organisatie? 

- Op welke doelgroep richt de organisatie zich? 

- Wat zijn de concrete vacatures en bijbehorende de ‘functie-eisen’? 

- Welke begeleiding biedt de organisatie aan vrijwilligers? 

- Wat de voorwaarden waaronder de vrijwilligers werken? 

 

Een van de doelen van De Bijspringer is het flexibiliseren van het vrijwilligerswerk in de vorm van 

eenmalige, kortdurende of incidentele klussen. Dit onderwerp zal dan ook aan de orde komen tijdens 

het organisatie-interview. Een belangrijke reden om het vrijwilligerswerk te flexibiliseren, is dat het 

meer aansluit bij de veranderde dagindeling van mensen. Hierdoor wordt het voor een grotere groep 

burgers aantrekkelijker gemaakt om bij te springen. Maar vanuit het oogpunt van de 

vrijwilligersorganisatie zijn er ook argumenten waarom flexibel vrijwilligerswerk lastig kan zijn: het 

vraagt mogelijk om meer begeleiding door het (vaak overbelaste) bestuur, door de versnippering van 

het werk zal meer tijd nodig zijn voor afstemming en het is lastig om gecompliceerde functies (zoals 

bestuurstaken) op te knippen in onderdelen. Het is zaak om ook voor deze tegenargumenten oor te 

hebben.  

Al deze zaken worden geïnventariseerd middels het organisatie-interview (bijlage 11). 

III.3.2 Contact met organisaties 

De eerste contacten met de organisaties kunnen worden gelegd door de contactpuntmedewerker. 

Maar ook een vrijwilliger die communicatief en contactueel sterk is onderlegd en goed kan omgaan met 

eventuele gevoeligheden, kan dit onderdeel uitvoeren. Het vraagt wel meer vaardigheden dan het 

afnemen van een inwonersenquête (zie ook bijlagen 4 en 5 voor de wervingsadvertenties ‘organisatie-

interviewer’ en ‘enquêteur’). 

Het kan een keus zijn om eerst een kennismakingsgesprek aan te gaan en in een tweede gesprek het 

organisatie-interview af te nemen. Voordeel hiervan is dat het kennismakinggesprek laagdrempelig is 

en dat het contact rustig kan worden opgebouwd. Risico is dat bestuursleden van 

vrijwilligersorganisaties overbelast zijn en geen tijd hebben voor een tweede gesprek. Dit blijkt vaak 

tijdens het kennismakingsgesprek.    
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Er moet niet te veel tijd zitten tussen het inventariseren van de beschikbare vacatures en de feitelijke 

matching. Met de inventarisatie van vacatures verwachten organisaties dat ze binnen niet al te lange 

tijd in contact worden gebracht met potentiële vrijwilligers. Wordt om welke reden dan ook niet aan 

deze verwachting voldaan, dan is de kans groot dat de bereidheid tot medewerking vanuit de 

organisaties daalt. Bovendien kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de actualiteit van vacatures die 

een half jaar oud zijn.  

Voor de betrokkenheid van en samenwerking met de organisaties is het belangrijk hen regelmatig op 

de hoogte te houden van de stand van zaken en de contacten warm te houden, zowel in de 

voorbereidings- als in de uitvoeringsfase van het project. In De Bijspringer staat de vrijwilliger voorop, 

maar de organisaties en hun vacatures zijn hard nodig om van het project een succes te kunnen 

maken. Er moet dus tijd zijn om hierin te investeren.  

III.3.3 Wijkse- of stedelijke organisaties 

De Bijspringer is een wijkgericht wervingsmethodiek. Een aantal organisaties is wijkgericht 

georiënteerd (basisscholen, sociaal cultureel werk, wijkgerichte clubs). Maar er zijn ook organisaties 

die stedelijk, gemeentelijk of regionaal zijn georganiseerd, bijvoorbeeld de vrijwilligersorganisaties in de 

zorg, sportorganisaties of een cultureel gezelschap. Er is echter weer een verschil tussen een 

voetbalclub en een muziekgezelschap enerzijds en de vrijwilligersorganisaties in de zorg anderzijds. 

Sportverenigingen en muziekgezelschappen hebben altijd één thuisbasis waar de meeste activiteiten 

verricht moeten worden. De vrijwilligersorganisaties in de zorg hebben gemeentelijk verspreide 

aanvragers en gemeentelijk verspreide vrijwilligers. Het verdient aanbeveling dat 

vrijwilligersorganisaties in de zorg zich meer wijkgericht gaan oriënteren, zodat er sneller uit de wijk zelf 

een antwoord kan worden geboden op de hulpvraag uit die wijk. 

III.3.4 Afstemming met vrijwilligersvacaturebank 

Speciale aandacht is nodig voor organisaties die al bezig zijn met het matchen van vraag en aanbod, 

namelijk de vrijwilligerscentrales en contactpunten die het beheer hebben over een vrijwilligersbank of 

een digitale variant daarvan zoals de Vrijwilligersgids of Freeflex. Het is goed te weten wat zij precies 

doen en op welk terrein zij actief zijn. De Bijspringer werkt wijkgericht en de Vacaturebank werkt 

stedelijk of gemeentelijk werkt. De instrumenten vullen elkaar aan het zaak dit goed op elkaar af te 

stemmen vanuit één regie voor de aansturing van zowel De Bijspringer als de vrijwilligers-

vacaturebank. 

Een verschil tussen De Bijspringer en een vacaturebank is dat De Bijspringer uitgaat van warme 

bemiddeling bij voorkeur voor vrijwilligers die te kennen geven dat ze zich in de wijk of buurt willen 

inzetten. Afstemming tussen De Bijspringer en vrijwilligersbank kan bijvoorbeeld door in de vacatures 

en bij de vrijwilligers aan te geven in welke wijk of buurt de vacature of vrijwilliger zich voordoet. Als 

contactadres kan dan ook het Bijspringercontactpunt in een bepaalde wijk of buurt worden 

aangegeven, zodat er altijd de mogelijkheid is van warme bemiddeling door De Bijspringer. 
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III.4 Inwonersenquête 

Naast organisatie-interviews is de inwonersenquête een onmisbaar onderdeel van De Bijspinger.  

III.4.1 Doel 

De inwonersenquête is een persoonlijke en outreachende manier om mensen te betrekken bij het 

vrijwilligerswerk in hun wijk. De enquêteurs doen huis-aan-huis-bezoeken en vragen alle bewoners (als 

potentiële vrijwilligers) de inwonersenquête in te vullen. Hiermee wordt gevraagd of iemand bereid is in 

te springen bij klussen en activiteiten in de wijk. Daarnaast biedt de enquête zicht op wat mensen 

reeds doen op het terrein van vrijwillige inzet en hoe zij tegen vrijwillige inzet aankijken.  

III.4.2 Doelgroep en bereik van de enquête 

De Bijspringer zoals die in Friesland is opgezet, richt zich op alle volwassen inwoners van het dorp 

tussen de 18 en 65 jaar. Van deze leeftijdsgrens kan worden afgeweken. Als het bijvoorbeeld de wens 

van de wijk is om ook jongeren te betrekken bij vrijwilligerswerk, kan als ondergrens ook de leeftijd van 

16 jaar gehanteerd worden. Jongeren zijn immers de vrijwilligers van de toekomst, en zeker als de wijk 

aan het vergrijzen is kan het de moeite lonen om deze doelgroep expliciet mee te nemen in de 

enquête. Verder is het een overweging om geen bovengrens  te stellen: één van de uitgangspunten 

van de methodiek is immers dat voor iedereen die bereid is bij te springen, vrijwilligerswerk wordt 

gezocht dat aansluit bij de persoonlijke situatie en mogelijkheden. Voor geïnteresseerde ouderen wordt 

vrijwilligerswerk gezocht dat aansluit bij bijvoorbeeld hun fysieke mogelijkheden. 

 

Het aantal huizen in de wijk dat bezocht wordt, is afhankelijk van het aantal enquêteurs. Om de 

enquêteurs niet op voorhand over te belasten is het beter dat elke enquêteur een beperkt aantal 

adressen (bijvoorbeeld 20) bezoekt. Desgewenst kan de enquêteur als hij klaar is, nog eens 20 

adressen afwerken. De periode dat de enquêteurs op pad zijn, kan niet te lang zijn. De ervaring leert 

dat het het beste werkt als je met de enquêteur afspreekt dat hij of zij een bepaald aantal adressen 

binnen een periode 6 weken bezoekt op tijden dat het hem of haar het beste uitkomt. Dat betekent dat 

je een wijk niet in één keer kunt enquêteren, maar dat dat in meerdere rondes wel kan. Het is aan te 

bevelen om met de werkgroep en eventueel mensen uit de wijk die betrokken zijn bij het project, te 

kijken welke straten in de wijk in welke ronde zullen worden benaderd. Factoren om rekening mee te 

houden zijn: straten met nieuwbouwwoningen versus straten met oudere woningen, hoogbouw versus 

laagbouw, jonge bewoners versus oude bewoners, huur- versus koopwoningen enzovoorts. Met 10 

enquêteurs kunnen in een periode van 6 weken ongeveer 200 woningen (een potentieel bereik van 

ongeveer 375 mensen van 16 jaar of ouder) worden bereikt.  

III.4.3 Werven van enquêteurs 

De enquêteurs worden geworven via de leden van de werkgroep of via een wervingscampagne. 

Daarbij ontstaat een sneeuwbaleffect. Omdat de mensen uit de werkgroep zich vaak in dezelfde 

netwerken bewegen, kan hun kennissenkring overlap vertonen. Een gezamenlijk lijstje van alle 

potentiële enquêteurs kan voorkomen dat meerdere werkgroepleden dezelfde persoon vragen voor het 

enquêteren. Een valkuil hierbij is voor de een potentiële enquêteur te bedenken of hij of zij wel tijd heeft 

om voor De Bijspringer op pad te gaan. 
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Zelfs als iemand fulltime werkt, de zorg heeft voor zijn ouders of kinderen heeft, kan het toch nog lonen 

om iemand te vragen of hij mogelijkheden ziet om te enquêteren.  

Ook hier geldt immers dat De Bijspringer flexibel vrijwilligerswerk voorstaat, wat inhoudt dat de 

enquêteur zelf de tijden kan bepalen en kan aangeven hoeveel adressen hij of zij wenst langs te gaan.  

Hoewel mensen sneller geneigd zijn om bij te springen als zij hiervoor worden gevraagd door een 

bekende, kan een onderlinge band ook een keerzijde hebben: mensen kunnen zich verplicht voelen 

om ja te zeggen tegen het enquêteren. Bij mensen die zichzelf aanmelden via een wervingscampagne 

speelt dit probleem minder. Bij de training is het goed om na te gaan of mensen het project 

onderschrijven en het enquêteren een leuke klus vinden. Wie niet vanuit een positieve overtuiging 

enquêteert, komt vaak terug met een negatieve respons.  

Na de eerste enquêteronde en de start van de bemiddeling, is het zaak om in de gaten te houden of 

onder de enquêteurs van de eerste ronde of onder de geënquêteerde wijkbewoners zich mensen 

bevinden die graag de tweede of derde ronde zouden willen enquêteren. 

III.4.4 Informatiebijeenkomst 

Voor de mensen die hebben aangegeven te gaan willen enquêteren, wordt een informatiebijeenkomst 

georganiseerd (voor het programma, zie bijlage 7). Zij krijgen hier uitleg over De Bijspringer en over het 

enquêteren. De bijeenkomst is voor mensen die meer willen weten voordat ze definitief besluiten en 

voor alle overige geïnteresseerden. De uitnodiging (zie bijlage 8) wordt daarom niet alleen opgestuurd 

naar de potentiële enquêteurs, maar wordt ook geplaatst in bijvoorbeeld de wijkkrant. Tegelijkertijd 

gaat er een persbericht uit naar de plaatselijke huis-aan-huisbladen en relevante plaatselijke websites 

en de lokale omroep. Iedereen mag de avond bijwonen, ook als hij zich hiervoor niet van tevoren heeft 

aangemeld. In de praktijk komen vooral mensen die van te voren zijn gevraagd en een enkele 

geïnteresseerde. Soms is er iemand van de pers aanwezig. Desalniettemin is het goed om de 

bijeenkomst publiekelijk aan te kondigen omdat dat positief signaal geeft aan de buurtbewoners.  

De informatiebijeenkomst duurt hooguit 3 kwartier. Daarna wordt de mogelijkheid geboden om nog met 

elkaar wat te drinken. Dit sociale aspect -het enquêteren biedt namelijk ook de kans om nieuwe 

mensen te leren kennen of met bekenden bij te praten - is minstens even belangrijk. 

III.4.5 Training 

Vervolgens krijgen de enquêteurs die doorgaan een training van één dagdeel. In de training wordt de 

Bijspringermethodiek uitgelegd, wordt de opzet van de enquête toegelicht en kan men oefenen met het 

afnemen van de enquête. Ook wordt stil gestaan bij de stappen (ergens aanbellen, jezelf introduceren, 

doel en werkwijze van de enquête uitleggen, vragen om medewerking, afronden van het gesprek) en 

welke situaties men mogelijk kan tegenkomen. Alle informatie valt terug te lezen in de reader die de 

enquêteurs krijgen uitgereikt (zie bijlage 6). In de reader staat ook het enquêteformulier dat de 

deelnemers samen doornemen. Het verschil tussen een goed ingevulde enquête en een minder goed 

ingevulde enquête zit vooral in de mate waarin de enquêteur begrijpt wat met de verschillende vragen 

in de enquête wordt bedoeld. Het is daarom belangrijk om hier in de training nadrukkelijk bij stil te 

staan. 

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit kan ervoor worden gekozen om de training op twee verschillende 

datums aan te bieden, bijvoorbeeld de ene dag tijdens kantooruren en de andere dag in de avonduren. 

Voordeel hiervan is dat de kans dat alle potentiële enquêteurs de training kunnen bijwonen, groter is. 

Echter, door de groep in tweeën te splitsen wordt het aantal deelnemers aan de training erg klein terwijl 

het een behoorlijke tijdsinvestering vraagt van de projectleider.  
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Daarnaast kan het werken in kleine groepjes bij de enquêteurs de indruk wekken dat het animo voor 

het enquêteren niet groot is, met alle gevolgen van dien voor de eigen motivatie. Het werken met wat 

grotere groepen kan daarentegen het samenhorigheidsgevoel en het leren van elkaar versterken. 

III.4.6 Werkwijze 

Met een stratenplan te maken, met daarop de straatnamen, huisnummers en het aantal huizen per 

straat die de enquêteurs zullen bezoeken, worden de huizen verdeeld. Aan het einde van de 

trainingsbijeenkomst schrijven de enquêteurs zich in voor een aantal straten. Er zijn nu twee 

mogelijkheden: de enquêteurs krijgen de vraag om met 20 ingevulde enquêtes terug te komen, of de 

enquêteurs krijgen de vraag om 20 adressen langs te gaan (onafhankelijk van het feit of de betreffende 

bewoners uiteindelijk de enquête invullen of niet). De eerste optie gaat uit van de respons waarop je 

hoopt maar kost vooral de enquêteurs veel tijd. Voor 20 ingevulde enquêtes moet immers een 

behoorlijk aantal huizen worden langsgegaan omdat niet elke bewoner thuis is of de enquête wil 

invullen. De tweede optie vraagt minder tijd van de enquêteur, wat doorgaans beter aansluit bij diens 

mogelijkheden en motivatie (er is dan meer sprake van een echte, kortdurende klus), maar levert per 

enquêteur minder ingevulde enquêtes op, waardoor er meer enquêteurs nodig zijn. De twee manier 

van werken roept meer sympathie op bij de enquêteurs en is daarom aan te bevelen.  

Een week voordat de enquêteurs op pad gaan, ontvangen alle huishoudens een aankondigingsbrief 

van de enquête en een folder over VIN, samen met een aanbevelingsbrief van de gemeente en/of een 

wijkorganisatie. De enquêteurs gaan de huizen langs op de dagen en op het tijdstip dat hen het beste 

uitkomt (flexibel vrijwilligerswerk). In de praktijk blijkt echter dat de meeste inwoners ’s avonds tussen 

19.00 uur en 20.30 uur het beste bereikbaar zijn. De enquêteur doet drie pogingen om bij een huis aan 

te bellen; nadat de betreffende bewoners voor de derde keer niet thuis zijn aangetroffen wordt er een 

niet thuis-brief in de bus gedaan (bijlage 9). Sommige bewoners reageren hier ook nog op, maar het is 

vanuit De Bijspringer gezien vooral een correcte afhandeling die alleen maar goodwill kweekt. 

Als de bewoners thuis zijn, introduceert de enquêteur zichzelf en identificeert zich met een badge met 

stempel van de gemeente en eventueel een ID-kaart. De enquêteur refereert kort aan de 

aankondigingsbrief, geeft uitleg over het project en vraagt medewerking voor de enquête. Elke persoon 

in het huishouden van 16 jaar of ouder, krijgt het verzoek om de enquête individueel aan af te nemen. 

Dat is dus niet altijd de persoon die de deur opent. Het afnemen van een enquête duurt ongeveer een 

half uur. De afgenomen enquêtes worden op een van tevoren afgesproken adres verzameld. De 

invoering van de ingevulde enquêtes op de computer wordt gedaan door een vrijwilliger. 

De exacte werkwijze van de enquête en de instructie voor de enquêtes worden beschreven in de 

trainingsreader voor de enquêteurs. 

III.4.7 Ondersteuning 

De enquêteurs kunnen tijdens de periode van het enquêteren rekenen op de ondersteuning van de 

lokale projectleider. Zo heeft de projectleider regelmatig contact met hen om te horen wat hun 

ervaringen zijn. Daarnaast vindt er halverwege de enquêteperiode een tussentijdse bijeenkomst plaats 

waarin ervaringen en tips kunnen worden uitgewisseld. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de 

werkwijze te evalueren en de voortgang te monitoren. Deze bijeenkomst is voor de enquêteurs 

belangrijk omdat zij ervaringen kunnen uitwisselen en feedback krijgen op hun manier van werken. 

Eventuele twijfels die men over de eigen aanpak kunnen nu worden weggenomen. 
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Aan het einde van de enquêteperiode vindt er een bijeenkomst plaats waarin de eerste resultaten 

worden gepresenteerd aan de werkgroepleden en de enquêteurs (voor het programma, zie bijlage 14). 

In deze bijeenkomst krijgen de enquêteurs ook een kleine attentie als blijk van waardering van hun 

inzet. 

III.4.8 Inwonersenquête als continu onderdeel  

Er komt een moment dat alle huizen in de wijk zijn bezocht met de vraag of de betreffende bewoners 

willen meewerken aan de inwonersenquête. Het hoeft echter niet bij deze ene enquêteronde te blijven. 

De enquêtes zijn namelijk een prima middel om ook in latere fasen in het project op gezette tijden met 

inwoners in gesprek te blijven over vrijwillige inzet en de leefbaarheid van de wijk. Zo zou  de enquête 

steeds met een tussenperiode van een aantal jaren herhaald kunnen worden. Maar de enquête kan 

ook standaard afgenomen worden bij mensen die nieuw komen wonen in de wijk. Zo peil je steeds 

weer of er een nieuwe doelgroep in de wijk kan worden aangeboord die zou kunnen en willen 

bijspringen, en kijk je actief naar mogelijkheden om het vrijwilligersbestand doorlopend te verversen. 

Het zullen met name de werkgroepleden en de contactpuntmedewerkers zijn die besluiten tot een 

nieuwe cyclus. 
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III.5  Contactpunt  

Het contactpunt zorgt onder meer voor de warme bemiddeling tussen vraag en aanbod. Maar heeft ook 

andere belangrijke functies binnen De Bijspringer.  

III.5.1 Doel 

De belangrijkste taken van het contactpunt van De Bijspringer zijn: 

• het geven van informatie over vrijwilligerswerk; 

• het onderhouden van contacten met vrijwilligers en organisaties; 

• het vinden van passend vrijwilligerswerk voor mensen die zich willen inzetten; 

• het warm bemiddelen van mensen die te kennen hebben gegeven zich te willen inzetten; 

• meehelpen en meedenken inzake pr en communicatie over het contactpunt; 

• het voeren van wat administratie; 

• opstarten nieuwe cyclus bewonersenquête. 

III.5.2 Werving contactpuntmedewerkers 

Het contactpunt hoeft niet altijd tegelijkertijd te worden opgezet met het opstarten van de 

inwonersenquête en de organisatie-interviews, maar kan ook daarna worden opgezet. Voordeel van 

het vroegtijdig opzetten van het contactpunt is dat de enquêtes en interviews meteen kunnen worden 

verwerkt en dat de potentiële vrijwilligers vrij snel na de enquêtes kunnen worden bemiddeld naar 

vacatures van organisaties. De andere kant is echter dat zowel het opstarten van de enquêtes en de 

organisatie-interviews als het opstarten van een contactpunt veel tijd vragen, waardoor het praktisch 

gezien moeilijk kan zijn om dit gelijktijdig aan te pakken. Soms willen de betrokkenen uit de wijk eerst 

willen weten wat de enquêtes opleveren, voordat ze een volgende stap willen zetten in het traject. 

Belangrijk is dat geënquêteerden niet te lang moeten wachten op een bericht van De Bijspringer. Als 

het niet lukt om de mensen direct te matchen, dan horen ze toch graag wanneer de  matching concreet 

start en blijven we ook graag op de hoogte van de vorderingen. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de 

organisaties. 

 

Voor het contactpunt worden mensen gezocht die: 

• hart hebben voor vrijwilligers; 

• creatief zijn; 

• ervan houden spin in web te zijn; 

• flexibel denken; 

• communicatief zijn; 

• zich actief opstellen; 

• in gesprek informatie kunnen verzamelen én geven; 

• accuraat en gestructureerd kunnen werken. 

(zie ook wervingsadvertentie, bijlage 15) 
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Het werven van contactpuntmedewerkers gebeurt vooral door coöptatie door de projectleider die via 

zijn netwerk (werkgroep, enquêteurs, vrijwilligersorganisaties, SWN, SVN) geschikte kandidaten 

benadert en vraagt. Vanuit het oogpunt van continuïteit is het gewenst om het contactpunt te starten 

met minimaal twee medewerkers. 

Niet alleen moeten in de beginfase nog veel zaken praktisch hun uitwerking vinden, nog belangrijker is 

dat twee verschillende mensen elkaar kunnen aanvullen waar nodig. Daarmee is de kans dat het 

contactpunt als team beschikt over de competenties die nodig zijn om er een succes van te maken 

groter.  

III.5.3 Training  

De medewerkers krijgen in eerste instantie een training van twee dagdelen (zie de trainingsreader, 

bijlage 11) en daarna training-on-the-job. Bij de training is een goede voorbereiding belangrijk. De 

medewerkers moeten weten wat van hen wordt verwacht, wat ze van de projectleider kunnen 

verwachten, wat het tijdpad is hoe het staat met de voorbereidingen. Ook is het goed om afspraken te 

maken over de begeleiding: in welke frequentie vinden de werkoverleggen plaats en wat komt daarin 

aan de orde? Aangezien De Bijspringer goede werkomstandigheden voor vrijwilligers voorstaat, zal 

naast begeleiding ook moeten worden nagedacht over wat De Bijspringer de contactpuntmedewerkers 

kan bieden op het gebied van verzekeringen, onkostenvergoedingen, attenties en dergelijke (zie 

checklist vrijwilligersbeleid, bijlage 13)  

III.5.4 Locatie en bereikbaarheid van het contactpunt 

Het contactpunt is de ‘back-office’ en helpdesk van en voor de inwoners van de wijk en is bij voorkeur 

gevestigd in een publiek gebouw. De werkgroep kan meedenken over een geschikte locatie en 

eventueel de eerste contacten leggen. Over het gebruik van de ruimte moeten goede afspraken 

worden gemaakt. Daarbij is het handig vast te weten welke faciliteiten nodig zijn. De 

contactpuntmedewerkers moeten kunnen beschikken over een computer, een printer, een 

kopieerapparaat, telefoon, koffie en thee en kantoorbenodigdheden als papier, nietmachine 

enzovoorts. Deze kosten kunnen direct worden opgenomen in het kostenplaatje dat bij het projectplan 

hoort. De ervaring leert dat het voor de projectleider in een later stadium lastig is om hiervoor nog 

dekking te vinden. 

De openingstijden van het contactpunt moeten duidelijk zijn. Het liefst is het contactpunt geopend op 

vaste tijden. Eén en ander kan afhankelijk zijn van de openingstijden van het gebouw waarin het 

contactpunt is gehuisvest, het aantal contactpuntmedewerkers en de uren die zij beschikbaar zijn, en 

de grootte van de wijk. Belangrijker dan de fysieke bereikbaarheid is dat bewoners het contactpunt 

langs meerdere wegen kunnen benaderen: via een website, per e-mail, middels een telefonisch 

spreekuur enz. Op deze manier is het contactpunt altijd bereikbaar. Hierbij kan dan op de website, mail 

of antwoordapparaat worden aangegeven wanneer er contact met de geïnteresseerde wordt 

opgenomen nadat hij of zij een bericht heeft achtergelaten. 

III.5.5 Werkwijze 

• Eerste contact 

Er wordt gestart met de mensen die in de inwonersenquête hebben aangegeven feitelijk te willen 

bijspringen in de wijk. Dit eerste contact is doorgaans telefonisch. In het gesprek wordt kort gerefereerd 

aan De Bijspringer en aan de enquête waaraan de betreffende persoon heeft meegewerkt. 
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Hierna krijgen zij de vraag of ze nog steeds bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Als het antwoord 

positief is, volgt een uitnodiging voor een intakegesprek op een moment dat aansluit bij de agenda van 

de vrijwilliger. Het doel en het verloop van het intakegesprek wordt daarbij kort toegelicht. 

Een aantal mensen is niet meer beschikbaar. Er wordt gepolst of het contactpunt in de toekomst 

alsnog contact met ze mag opnemen om te horen of ze later toch bereid zijn bij te springen. Als hierop 

positief wordt geantwoord, spreekt men voor dit telefoontje een termijn af.   

 

Iedereen krijgt binnen een week na het eerste contact een brief thuis met daarin de bevestiging van 

hetgeen besproken is tijdens het telefoongesprek en de gemaakte afspraken. Uiteraard wordt iedereen 

nogmaals bedankt voor de medewerking aan de inwonersenquête. Afspraken worden meteen 

genoteerd in de agenda van het contactpunt. 

 

• Intake 

Het intakegesprek vindt plaats binnen twee weken na het eerste contact tussen de kandidaat en de 

contactpuntmedewerker en duurt ongeveer een uur. Het gesprek wordt bij voorkeur gehouden op het 

kantooradres van het contactpunt (tenzij mensen erop staan dat de intake bij hen thuis plaatsvindt). De 

volgende stappen worden doorlopen: 

- Kennismaking: bij de start van het intakegesprek wordt de potentiële vrijwilliger op zijn gemak 

gesteld. Hij krijgt uitleg over de achtergrond en de werkwijze van het contactpunt. Met name het 

uitgangspunt van warme bemiddeling krijgt hierbij aandacht.  

- Invullen intakeformulier: vervolgens wordt samen met de vrijwilliger het intakeformulier ingevuld 

(bijlage 17). Indien nodig worden de items op het formulier nader toegelicht door de medewerker 

van het contactpunt. Zo blijkt het niet voor alle mensen gemakkelijk te zijn om aan te geven waar 

hun kwaliteiten en interesses liggen, en welke ervaringen en competenties relevant zijn voor het 

vrijwilligerswerk. Eventueel kan hierbij de mini-focustest (bijlage 18) worden afgenomen. Dit is een 

simpele test die vrij snel inzicht geeft in wat iemand kan en wil doen.  

- Structuur intakeformulier: hoewel mensen de tijd krijgen om hun verhaal te doen, is het zaak dat de 

contactpuntmedewerker de structuur van het intakeformulier blijft volgen. Een goed intakegesprek 

vraagt van de medewerker dat hij zowel invoegt bij de vrijwilliger – dit is zowel belangrijk voor het 

motiveren van de vrijwilliger, als voor een goede matching in een later stadium van de bemiddeling 

– als dat hij goed doorvraagt en de tijd bewaakt. De contactpuntmedewerker sluit hierbij zoveel 

mogelijk aan bij de belevingswereld en het niveau van functioneren van de vrijwilliger.  

- Afspraken: aan het einde van het gesprek wordt afgesproken dat binnen twee weken weer contact 

wordt opgenomen met de vrijwilliger om te laten horen of er een geschikte vacature voor hem is 

gevonden. De contactpuntmedewerker maakt een nieuw dossier aan voor de vrijwilliger, vult hierbij 

het voorblad van het dossier in (bijlage 20), vermeldt de nieuwe vrijwilliger op het overzichtformulier 

vrijwilligers (bijlage 18) en voegt aantekeningen van het intakegesprek die toe aan het dossier. 

 

• Bemiddeling 

Na het intakegesprek gaat de contactpuntmedewerker op zoek naar een vacature die past bij de 

interesses en kwaliteiten van de vrijwilliger. Soms heeft de contactpuntmedewerker tijdens het 

intakegesprek al een vacature voor ogen die geschikt zou kunnen zijn. In dat geval zal de vacature 

direct worden doorgenomen. Meestal zoekt de contactpuntmedewerker na afloop van het 

intakegesprek in het vacaturebestand. Als er geen geschikte vacature voorhanden is, zoekt de 

contactpuntmedewerker contact met die organisaties die zich bewegen op het terrein van de  

interesses van de vrijwilliger. De ervaring leert dat vrijwel elke vrijwilligersorganisatie nieuwe 

vrijwilligers goed kan gebruiken, zelfs als ze geen vacatures hebben gemeld bij het contactpunt. 
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Als er een geschikte vacature gevonden is, nodigt de medewerker de vrijwilliger uit om de vacature te 

komen inzien op het contactpunt (bij uitzondering wordt de vacaturetekst opgestuurd). In dit gesprek 

licht de contactpuntmedewerker de vacature toe. Als de vrijwilliger de vacature interessant vindt, geeft 

de contactpuntmedewerker de gegevens van de vrijwilliger met diens toestemming door aan de 

vrijwilligersorganisatie. Als de interesse wederzijds is, maken de vrijwilliger en de 

vrijwilligersorganisatie zelf een afspraak voor een kennismakingsgesprek. De contactpuntmedewerker 

biedt aan om dit kennismakingsgesprek bij te wonen als de vrijwilliger of de organisatie dat willen. De 

contactpuntmedewerker bereidt het kennismakingsgesprek voor met de vrijwilliger, eventueel kan de 

vrijwilliger een checklist meekrijgen van gesprekspunten die relevant kunnen zijn (bijlage 19).  

Zowel de vrijwilliger als de vrijwilligersorganisatie krijgen een brief toegestuurd met daarin een 

overzicht van de gemaakte afspraken. Hierin staat ook wanneer het contactpunt contact opneemt met 

beide partijen om te horen hoe de bemiddeling is bevallen. Dit laatste wordt uiteraard vermeld in de 

agenda van het contactpunt. 

 

• Nazorg 

Het contactpunt belt altijd met de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie om te horen of men tevreden 

is met de matching. Dit geeft het contactpunt de nodige feedback over haar werkwijze. Daarnaast is 

het een manier om bij te houden hoeveel bemiddelingen wel of niet slagen. Belangrijker is echter dat 

bij eventuele problemen tussen vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie het contactpunt tijdig 

ondersteuning kan bieden, waardoor de bemiddeling toch succesvol kan worden. Deze nazorg is 

belangrijk om de contacten met de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie ook naar de toekomst toe 

warm en goed te houden. Eventuele bijzonderheden uit het nazorgcontact worden vermeld in het 

dossier van de vrijwilliger. 

III.5.6 Administratie en registratie 

Administratie en registratie is één van de taken van het contactpunt. Ze dienen ter ondersteuning van 

de hoofdtaak van het contactpunt, namelijk het bemiddelen van mensen richting vrijwilligerswerk. Het 

bemiddelingstraject is leidend voor de wijze waarop het administratieve proces wordt ingericht.  

Het inrichten van een goed werkend administratie- en registratiesysteem kost veel tijd en daarom is het 

goed om dit op te zetten voor de medewerkers feitelijk aan de slag gaan met het bemiddelen. Naast de 

inhoud van de administratie moet bij het opzetten van het systeem worden nagedacht over aspecten 

als: 

• Voor welke zaken (formulieren, agenda, logboek, adressenbestand e.d.) is het handig te werken 

met een computer, en welke zaken zijn absoluut handig om ook op papier te hebben? 

• Wat verwacht je van een contactpuntmedewerker als het gaat om computervaardigheden? 

• Wie moet tot welke zaken toegang kunnen hebben en op welke momenten? 

• Hoe ga je om met gevoelige gegevens over derden, hoe waarborg je het privacyaspect? 

• Hoe ga je om met wensen van contactpuntmedewerkers om thuis te werken? 

• Welke administratieve afstemming is gewenst tussen de verschillende contactpunten in de diverse 

wijken in de stad? Met name richting de vrijwilligersorganisaties is het wenselijk voor stedelijke 

vacatures dat zij niet met elk contactpunt afzonderlijk zaken hoeven te doen, dat zou teveel tijd 

vragen. 
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Het virtueel kantoor is soms een handig instrument. Non-profitorganisaties kunnen een dergelijk 

kantoor gratis of tegen een geringe vergoeding aanmaken (bijvoorbeeld via www.wboffice.nl). Voordeel 

hiervan is dat iedereen die een machtiging heeft voor het virtueel kantoor, dit op elk gewenst moment 

kan raadplegen, mits de betreffende persoon beschikt over een internetverbinding. Dit vergroot de 

flexibiliteit van het contactpunt en de onderlinge communicatie. Anderzijds betekent het werken met 

een dergelijk kantoor vaak een dubbele invoering van gegevens: in een intakegesprek vul je het 

intakeformulier vaak met de hand in, en dat moet dan later nog worden ingevoerd in het virtueel 

kantoor. Een vrijwilliger die het leuk vindt om dergelijke secretariële werkzaamheden te verrichten, kan 

een oplossing zijn.   

Een andere oplossing is om alleen de standaardformulieren (met daarop voor alle 

contactpuntmedewerkers toegankelijke overzichtsgegevens van vrijwilligers, organisaties en 

vacatures), het adressenbestand, een logboek en een agenda op te nemen in het virtueel kantoor, en 

voor vrijwilligers en organisaties te werken met papieren dossiers. Dit laatste maakt het overigens ook 

beter mogelijk om met meerdere contactpunten in meerdere wijken in de stad één virtueel kantoor te 

delen. 

Voor een voorbeeld van een uitgewerkt administratie- en registratiesysteem, zie de Reader contactpunt 

(bijlage 16). 

III.5.7 Ondersteuning contactpunt 

Het contactpunt en de projectleider hebben eens per twee weken een uur werkoverleg over het reilen 

en zeilen van het contactpunt. In het begin zal het overleg meer intensief en meer instructiesturend 

zijn. Na verloop van tijd is het overleg alleen nog ondersteunend.  

In dit overleg worden succesvolle en minder succesvolle zaken besproken. Uiteraard komen in het 

werkoverleg ook praktische zaken aan de orde, zoals bijvoorbeeld het rooster van het contactpunt. De 

projectleider denkt mee over concrete oplossingen als bijvoorbeeld geen geschikte vacature gevonden 

kan worden voor een vrijwilliger, als een matching is mislukt of als de contacten met een organisatie 

wat stroef lopen. Indien het contactpunt dat wenst zal de lokale projectleider (zeker in de beginfase van 

het contactpunt) hierin een bemiddelende rol vervullen, maar in principe wordt het contactpunt 

dusdanig ondersteund door de projectleider dat zij zelfstandig verder kunnen met hun vragen. De 

projectleider balanceert in zijn ondersteuning dus voortdurend tussen sturen en ruimte bieden aan het 

initiatief van de contactpuntmedewerkers. Belangrijk is dat de projectleider en het contactpunt over en 

weer aan elkaar duidelijk maken wat ze van elkaar verwachten. Het werk in het contactpunt en het 

werkoverleg is in die zin vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
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III.6  Communicatie  

De Bijspringer is een project voor en door de wijk. Een goede communicatie over het project richting de 

bewoners en de vrijwilligersorganisaties maakt dat men het project leert kennen en vergroot de kans 

dat men zich eraan wil verbinden. Op grond van het oorspronkelijke projectplan wordt daarom een 

strategisch communicatieplan gemaakt dat ondersteuning biedt aan de activiteiten van het projectplan.  

 

Ter inspiratie volgen hieronder voorbeelden van communicatieactiviteiten die in Nieuwegein zijn 

uitgezet: 

• Aansluitend op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt is er een officiële ‘kick off’ van het project geweest 

(zie bijlage 1 voor het programma). Naast korte toespraken door de initiërende partijen zijn ook het 

logo en de slogan van het project onthuld. Dit gebeurde in de vorm van een grote foampuzzel met 

daarop de slogan en het logo. Deze puzzel werd gezamenlijk gelegd door de initiërende partijen en 

de werkgroep. 

• Er zijn wervingsfolders gemaakt voor enquêteurs en contactpuntmedewerkers (zie bijlage 4 en 5). 

Deze folders kunnen worden meegegeven aan werkgroepleden, maar ook worden uitgedeeld op 

braderieën e.d. 

• Er is een aparte informatiefolder voor organisaties (zie bijlage 12) 

• In de wijk is een poster over het project verspreid, waarin verschillende doelgroepen zich konden 

herkennen. De bewoners die de poster voor hun ramen hingen, maakten kans op een dinerbon. 

• Op de basisscholen is een kleurwedstrijd uitgezet. Voor de jonge en oudere kinderen waren 

verschillende kleurplaten gemaakt (zie bijlage 2); op de achterkant stond informatie over het project 

voor zowel de kinderen en hun ouders.  

• Vanaf het begin zijn er regelmatig stukjes en vacatures geplaatst in de wijkkrant, de kabelkrant en 

de schoolkrant. Ook werd regelmatig gepubliceerd op de gemeentepagina van de stadkrant en had 

het project een eigen pagina op de website van de gemeente. 

• Er zijn interviews geweest op de lokale radiozenders. 

• Er zijn regelmatig persberichten uitgegaan naar de lokale en provinciale pers. 

• Er zijn artikeltjes geleverd voor de huis-aan-huisbladen. 

• Er wordt een eigen website onderhouden of men kan worden gelinkt naar relevante sites. 

• Bij alle belangrijke momenten in het project (kick off, start van de inwonersenquêtes, opening van 

het contactpunt) is een persbericht uitgegaan naar de lokale pers (kranten, websites, lokale 

omroep.  

• Er zijn (eenvoudige) visitekaartjes met het logo van het project gemaakt voor de projectleider. 

• Aan alle contacten is gevraagd of zij via een e-mailnieuwsbrief op de hoogte willen worden 

gehouden van het project. Deze nieuwsbrief is eens per 3 maanden verstuurd. 

 

Deze communicatieactiviteiten hebben uiteraard ook een aantal aandachtspunten opgeleverd: 

• Het is goed zoveel mogelijk te communiceren over de voortgang van De Bijspringer met de 

wijknetwerken. Zij kunnen helpen bij het vinden van de eerste vrijwilligers. Bovendien hebben zij 

een rol op het gebied van leefbaarheidsvragen in de wijk 

• De gemeenten moet betrokken zijn bij het nadenken over communicatie. Ook bij belangrijke 

momenten helpt het als er iemand fysiek aanwezig is van de gemeente. Zo kan de wijkwethouder 

bijvoorbeeld de eerste enquête afnemen. Op officiële stukken kan ook de stempel van de 

gemeente staan en een posterwedstrijd kan vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de 

gemeente. 
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• Gedurende het hele project moet met regelmaat naar de betrokkenen (werkgroep, enquêteurs, 

contactpuntmedewerkers) en naar de wijk gecommuniceerd worden welke acties er zijn en wat de 

resultaten daarvan zijn. Communicatie is een continue activiteit! 

• Belangrijke bestaande momenten zijn een podium. Aanwezig zijn op braderieën, markten, 

evenementen e.d. helpt. Pro-actief benaderen heeft betere resultaten dan wachten tot bezoekers 

naar jou toekomen.  

• Met communicatie moeten geen bewonersgroepen in de wijk overgeslagen worden. Speciale 

doelgroepen zoals ouderen, jeugd of allochtonen, verdienen extra aandacht. 

• Ook hier geldt: niet te glossy, maar wel enthousiast en aanwezig. 

 

Tot slot 

De Bijspringer wil stimuleren dat de vrijwilligersorganisaties in de gemeente een klimaat hebben 

waarbij vrijwilligers prettig, veilig en naar beste vermogen hun werk kunnen doen. Een uitgewerkt 

vrijwilligersbeleid mag hierbij niet ontbreken en uiteraard moet De Bijspringer hierin zelf het goede 

voorbeeld te geven voor haar eigen vrijwilligers. De praktijk leert dat in de projectfase de 

mogelijkheden enigszins beperkt zijn vanwege het feit dat een project afgebakend is in tijd en geld. Er 

moeten dus keuzes gemaakt worden in wat wel wordt geregeld voor vrijwilligers en wat pas in een later 

stadium aan de orde komt. 

Vrijwilligers moeten in de projectfase in ieder geval een vrijwilligerscontract krijgen waarin taken, 

verantwoordelijkheden, rechten en plichten staan beschreven. Een vrijwilligerscontract dat de lokale 

welzijnsstichting hanteert is goed bruikbaar. Ook moeten er afspraken zijn over zaken als begeleiding, 

onkostenvergoeding en verzekeringen en moet men nadenken hoe De Bijspringer haar waardering aan 

de vrijwilligers wil laten blijken, bijvoorbeeld in de vorm van een cadeaubon, kerstattentie of bloemetje. 

Deskundigheidsbevordering en scholing (anders dan de trainingen die de enquêteurs en de 

contactpuntmedewerkers krijgen) zijn onderdelen van vrijwilligersbeleid die pas aan de orde komen als 

de projectfase is afgerond en De Bijspringer vast onderdeel uitmaakt van de activiteiten van de 

welzijnsorganisatie. 
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Bijlagen 

De bijlagen 1 t/m 20 (de instrumenten) bestaan uit een overzicht van alle werkdocumenten die bij De 

Bijspringer horen. Deze documenten zijn te downloaden op www.movisie.nl. 
 

Per fase zijn er verschillende instrumenten die ingezet moeten worden. De bijlagen zijn geplaatst aan 

de hand van deze fase uit het stroomschema zoals gebruikt wordt in de methodiek. 

 

 Doel van de fase Bijlage nr. + Instrument 

Fase   

 1 Besluiten dat de 

Bijspringer moet 

worden toegepast en 

in welke wijken 

   

 2 Aanstellen 

projectleider 

  

 3  Werven draagvlak 1. Programma kick-off-bijeenkomst 

2. Kleurplaat Bijspringer 

 4 Vrijwilligers werven 3. Campagneplan gericht op werving vrijwilligers 

4. Wervingsadvertentie organisatie-interviewer 

5. Wervingsadvertentie enquêteurs 

6. Reader enquêteurs 

7. Programma informatieavond enquêteurs 

8. Uitnodiging informatieavond enquêteurs 

 5 Uitvoering 9. Brief ‘niet-thuis’ 

10. Informatieblad Bijspringer vrijwilligersorganisaties 

11. Formulier organisatie-interview 

12. Overzichtformulier vacatures vrijwilligersorganisaties 

13. Checklist vrijwilligersbeleid 

14. Programma informatieavond resultaten inwonersenquête 

 6 Inrichten contactpunt 15. Wervingsadvertentie contactpuntmedewerkers 

16. Reader contactpunt 

 7 Intakegesprekken 17. Formulier vrijwilligers 

18. Mini Focustest 

 8 Warme bemiddeling 

tussen vraag en 

aanbod 

19. Checklist kennismaking vrijwilliger en organisatie 

 

 

 9 Nazorg 20. Voorblad vrijwilligers dossier 
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Bijlage 21: Vergelijking met twee andere wervingsmethoden  

 

In Nederland zijn een aantal methodieken ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met De Bijspringer. 

Het gaat onder andere om de Bronmethodiek die is ontwikkeld door de Vrijwilligerscentrale in Arnhem 

en de Asset-Based Community Development-methode die met name in de Verenigde Straten is 

ontwikkeld. De drie methoden zijn in 2006 door de DSP-groep met elkaar vergeleken. In onderstaand 

kader wordt hiervan het resultaat weergegeven: 

 

 Bronmethodiek ABCD-methode Bijspringer 

 

Doel  - versterken van 

betrokkenheid in 

organisaties en wijk 

- vergroten vrijwillige inzet 

- stimuleren samenwerking 

tussen organisaties in de 

wijk 

 

- stimuleren van positieve 

ontwikkelingen in de wijk 

- versterken van de 

leefbaarheid, vitaliteit en 

samenhang in de wijk 

- verlagen drempel naar 

vrijwilligerswerk 

- versterken van 

betrokkenheid bewoners 

bij wijk en organisaties 

- flexibilisering 

vrijwilligerswerk 

Kern 

methode 

- opsporen en aanboren 

van talenten en 

mogelijkheden van burgers; 

- door middel van 

persoonlijke gesprekken; 

- organisaties voeren intern 

beleid 

- samenwerking tussen 

organisaties 

 

- creëren van nieuw aanbod 

en nieuwe voorzieningen in 

de wijk 

- uitgaan van wensen en 

behoeften van wijkbewoners 

- gebruikmakend van hun 

capaciteiten en middelen 

- persoonlijke enquêtes 

van bewoners én 

organisaties 

- actieve matching tussen 

bewoners en organisaties 

 

Setting/ 

toepassing 

- in achterban-organisaties 

(enkelvoudig traject) 

- op wijkniveau met meer 

organisaties (meervoudig 

traject) 

 

- in achterstandswijken met 

weinig voorzieningen 

- tot nu toe vooral in 

dorpen 

Sterke 

punten 

- bevordert vraaggericht 

werken van professionals in 

de wijk 

- zet in op duurzame 

veranderingen 

- kan opstap zijn naar meer 

sociale samenhang 

- kan problemen signaleren 

van bewoners en 

doorverwijzen naar 

organisaties 

 

- speelt in op eigen initiatief 

- gericht op wijk als geheel 

(breder dan vrijwilligerswerk 

alleen) 

- maakt voorkeuren van 

bewoners ten aanzien 

van vrijwilligerwerk 

inzichtelijk 

- stimuleert flexibilisering 

- veel materiaal van 

bewoners en organisaties 

beschikbaar 
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Zwakke 

punten 

- lange aanlooptijd nodig. 

- uitvoering vraagt veel 

geduld, inspanning en 

ondersteuning 

- te veel gebaseerd op 

Amerikaanse situatie met een 

afzijdige overheid 

- vraagt veel toewijding van 

burgers 

- opstart kost veel tijd 

- vraagt veel van 

uitvoerders en 

professionele 

ondersteuning 

 

Typering - intensieve methode met 

veel potentie: zet aan tot 

omslag in denken en doen 

en dient veel doelen, maar 

is een proces van lange 

adem 

 

- intensieve methode om 

eigen inzet en capaciteiten 

van bewoners te benutten, 

maar gaat te veel voorbij aan 

bestaande structuren 

 

- intensieve methode 

waarbij niet gewacht 

wordt tot mensen zelf 

naar verenigingen 

komen, maar verborgen 

potentieel aan vrijwilligers 

activeert 

 

  

Een kwantitatieve vergelijking is moeilijk te maken. Noch van de Bronmethodiek noch van de ABCD-

methode zijn uitgebreide kwantitatieve gegevens bekend. (In de Arnhemse wijk Geitenkamp is de 

Bronmethodiek toegepast en hebben 26 enquêteurs 72 bewoners geïnterviewd. Hiervan geeft een 

derde aan actief te willen worden.) 

 

De Bronmethodiek en De Bijspringer vertonen de meeste overeenkomst. In de praktijk genereert De 

Bijspringer de meeste vrijwilligers. De activiteiten van lijn 2 van VIN zijn mede gericht op het 

aantrekkelijk maken van organisaties voor nieuwe vrijwilligers. Als zodanig worden elementen van de 

Bronmethodiek in VIN meegenomen. De ABCD-methode is sterk gericht op leefbaarheidsvragen, die in 

Nieuwegein vooral door de wijknetwerken worden opgepakt. 

 

Recente methoden die nog in ontwikkeling zijn, zijn: 

 

a. Buurtzorgconcepten (Almelo, Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Woerden). 

Buurtzorg is het bevorderen van de contacten tussen buurtbewoners met en zonder handicap om een 

basaal sociaal netwerk te vormen waarbinnen buurtbewoners zich gemakkelijker inzetten voor de 

leefbaarheid van de buurt en voor elkaar. Buurtzorg is een vorm van inclusief beleid. 

  

b. Burenhulpcentrales (8 pilots: onder andere Den Haag, Nijmegen, Waddinxveen)  

De burenhulpcentrale bestaat uit het digitaal beschikbaar stellen van een database van vrijwilligers en 

vacatures, én een automatische telefooncentrale die buren met elkaar verbindt. Iemand die burenhulp 

nodig heeft, belt een telefoonnummer en wordt automatisch doorverbonden met iemand die op dat 

moment tijd en gelegenheid heeft de gevraagde hulp te bieden. 

 

Elementen van deze methoden zijn goed in te passen in VIN, maar vragen een bewustere focus op 

mensen met een beperking (buurtzorg) en op de bemiddeling bij individuele hulpvragen. Dit laatste 

vraagt ook in Nieuwegein betere afstemming tussen De Bijspringer en de vrijwilligersorganisaties in de 

zorg. 

 
 

 


