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Gezamenlijke inzet voor de leefbaarheid in dorpen & buurten

•  Regio Oldambt, Bellingwedde, Vlagtwedde:  
maandag 21 maart in Vriescheloo

•  Regio Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde:  
woensdag 23 maart in Hoogezand

•  Regio Westerkwartier: dinsdag 29 maart in Niekerk

•  Regio Bedum-Winsum-De Marne-Eemsmond:  
donderdag 31 maart in Garnwerd (geen doorgang)

In drie regio’s vonden in het voorjaar inspiratiesessies 

plaats voor vrijwilligersorganisaties. Hans van Egdom, 

 vertegenwoordiger van NOC*NSF, nam de aanwezigen 

mee in de trends en ontwikkelingen van de regio en over de 

 verschillende generaties en kwaliteiten van vrijwilligerswerk. 

Vervolgens werd er in groepen gewerkt; eerst per sector 

(welzijn/zorg, sport, dorpsbelangen en organisaties, cultuur) 

en daarna alle soorten vrijwilligersorganisaties bij elkaar 

per gemeente. Conclusie:
•  Nieuwe vrijwilligers werven gaat niet vanzelf. Beschouw 

vrijwilligers als een klant. Het is belangrijk om te weten 

wat ze zoeken, welke ambities ze hebben, op welke wijze 

het past in hun privé- en professionele leven. Dit is voor 

millennials (25-40 jaar) anders dan voor generatie X (40-55 

jaar) en baby boomers(55-70 jaar). Ga de dialoog aan, wees 

nieuwsgierig en probeer op maat aan te bieden. Millennials 

zoeken naar vernieuwing. Vraag niet aan hen om uw functie 

over te nemen maar geef ze ruimte om eigen invulling te 

geven aan vrijwilligersactiviteiten.

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief 
‘Sterk Vrijwilligerswerk’.Eenprojectdat
begin 2016 start is gegaan en geïniti-
eerd wordt door een unieke samenwer-
kingvanprovincialeorganisaties.Het
doelvan‘SterkVrijwilligerswerk’ishet

 vergroten van de leefbaarheid in dorpen 
en  gemeenten, door vergroting en ver-
sterkingvandebijdragevan(debesturen
van)vrijwilligersorganisaties.Indeze
nieuwsbrief leest u onder andere over de 
 regionale en lokale inspiratiesessies die het 

afgelopenjaarineersteinstantieinnegen
kernen inhet Westerkwartier,Midden-en 
Oost- Groningen en de BMWE-regio 
(Bedum/Winsum/DeMarne/Eemsmond)
zijngeorganiseerd.Daarnaastleestu
over onzeambitiesvoor2017.

Sterk
werkvrijwilligers

Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Editie 01-2016

‘ Sterk vrijwilligerswerk’ is een uniek 
initiatief van zeven provinciale   
en vijf  landelijke organisaties en is  
erop gericht de maatschappelijke   
meerwaarde  van vrijwilligers- 
organisaties te benutten en de  
continuïteit en vitaliteit van deze 
organisaties te versterken.
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Terugblik regionale inspiratiesessies 
voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers worden niet betaald.  

Niet omdat ze waardeloos zijn  

maar omdat ze onbetaalbaar zijn.
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•  Gelukkig kent de provincie Groningen vele vrijwilligersorga-

nisaties, zij vormen het hart en de ziel van de gemeente en zijn 

cruciaal voor de leefbaarheid. Veel vrijwilligersorganisaties 

kennen dezelfde taken. Het is tijd om na te denken hoe een 

samenwerkingsmodel 3.0. eruit ziet. Dit gaat enerzijds over 

het gezamenlijk uitvoeren van bestuurstaken, anderzijds over 

hoe je onderlinge bekendheid en afstemming kunt realiseren. 

Dorpsraden hebben hier een belangrijke taak in.

•  Onderdeel van samenwerkingsmodel 3.0 is ook het 

concreter makenvandeactiviteitenvaneenbestuur: 

besturen -  coördineren en/of uitvoeren. Bestuursactiviteiten  

van  verschillende organisaties bundelen is een mogelijkheid.  

Aan de andere kant is duidelijkheid over de taken van  cruciaal 

belang om vrijwilligers te werven. Misschien zoek je geen 

 bestuurslid maar een coördinator. 

•  Onbekend maakt onbemind, maar vooral ook ‘onbemenst’. Er 

is ondersteuning nodig om vrijwilligersorganisaties nadruk-

kelijker te positioneren, zodat inwoners weten hoe zij hier 

gebruik van kunnen maken, dan wel lid kunnen worden. De 

provincie heeft te veel onbekende pareltjes. Maar bekendheid 

van vrijwilligers organisaties bij potentiële vrijwilligers is ook 

cruciaal.  

Startbijeenkomst  
Sterk Vrijwilligerswerk’ voor 
professionals rondom vrijwilli-
gersorganisaties
Vanuit de steunpunten vrijwilligerswerk in de provincie was 

terecht kritiek op de regionale inspiratiesessies als startbijeen-

komsten. Ze waren te weinig betrokken bij de opstart van het 

project. Daarom is besloten om alsnog een startbijeenkomst 

voor professionals te organiseren.

Devolgenderegionalestartbijeenkomstenhebben 
plaats gevonden:
• Regio Westerkwartier: op 14 juni 2016
• Regio Midden-Groningen: op 14 juni 2016
• Regio Oost-Groningen: op 11 juli 2016
• BMWE-regio: op 22 juni 2016

Startbijeenkomst professionals 
nieuwe regio’s op 24 januari

Als start in de nieuwe regio’s Delfzijl-Appingedam-Loppersum, 

Pekela-Stadskanaal-Veendam en Groningen-Ten Boer-Haren  

organiseren we op dinsdag 24 januari 2017 de start-

bijeenkomst ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ voor professionals 

 rondom vrijwilligersorganisaties. 

Steunpunten vrijwilligerswerk en gemeenten uit deze regio’s 

ontvangen hiervoor een uitnodiging.
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Als elke vrijwilliger een ster kreeg

werd het nooit meer donker

- Loesje
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Regio midden-Groningen
Noordbroek
Begin november is het project met veel enthousiasme  ontvangen 

in de vergadering van de Dorps Advies Raad (DAR) van Noord-

broek. Er blijkt behoorlijk wat organisatiekracht, maar organisa-

ties kunnen hierin nog meer  afstemmen en  samenwerken.  

 

Het plan is om dit niet alleen binnen  Noordbroek, maar ook 

samen met Zuidbroek op te pakken.  Afgesproken is dat in  januari 

2017 een sessie georganiseerd wordt met alle vrijwilligers-

organisaties vanuit Noord- en Zuidbroek. Tijdens deze 

 bijeenkomst worden de ambities van vrijwilligersorganisaties 

met elkaar gedeeld. Vervolgens  kijken we gezamenlijk naar de 

mogelijk heden om  daadwerkelijk  concrete stappen te maken 

om hetvrijwilligerswerkteversterken.

Harkstede 
Met een kleine groep van vertegenwoordigers van  verenigingen 

in het dorp wordt een rondetafelgesprek georganiseerd. 

Er wordt gesproken over de stand van zaken van het 

 vrijwilligerswerk. Wat zijn de ervaren knelpunten en wat zijn 

mogelijk kansen voor de leefbaarheid van het dorp als geheel? 

Hoogezand-Sappemeer
Op dinsdag 17 januari 2017 wordt een inspiratieavond over 

 bestuurlijke vernieuwing georganiseerd voor vrijwilligers-

organisaties in Hoogezand-Sappemeer. Tijdens deze avond 

kijken we samen naar nieuwe vormen van besturen. Het thema 

bestuurlijke vernieuwing is vanuit een eerdere sessie “Sterk 

Vrijwilligerswerk” in deze regio sterk naar voren gekomen 

als belangrijk thema voor vrijwilligersorganisaties. Er wordt 

 verbinding gemaakt met BestuurdersCentraal (voor meer 

 informatie zie verderop in deze nieuwsbrief). Alle vrijwilligers-

organisaties ontvangen nog een uitnodiging.

Regio Westerkwartier
Oldehove
In Oldehove is in nauwe samenspraak met de buurtwerker van 

Stichting Welzijn Gemeente Zuidhorn besloten dit project in 

eerste instantie te richten op de sportaanbieders van het dorp. 

In het dorp is het voor verenigingen lastig is om (bestuurlijk) 

kader te vinden. Daarbij is ledendaling ook een knelpunt. Deze 

problematiek is opgepakt en we zijn nu twee bijeenkomsten 

verder om te komen tot een “samenwerkingsplatform” met alle 

sportaanbieders om elkaar te versterken, daar waar wenselijk. 

Uiteindelijk is het streven toe te werken naar een aanvraag bin-

nen de Sportimpuls om te komen tot Sportdorp Oldehove. Een 

platform van sportaanbieders, aangevuld met andere belang-

hebbenden uit het dorp. In Oldehove is men zich ervan bewust 

dat samenwerking noodzakelijk is om het verenigingsleven in 

het dorp op termijn in stand te houden.

Grootegast
Op 28 november jl. spraken vertegenwoordigers van zes ver-

schillende vrijwilligersorganisaties uit Grootegast over hun am-

bities voor de toekomst en de mogelijkheden tot samenwerken. 

Het betrof vrijwilligers van de Bibliotheek, het Legiomuseum, 

Dorpsbelangen, Humanitas, Taptoe en de Zonnebloem.  

Ook wethouder Sjabbo Smedes en Sijtske Snip van de 

 vrijwilligerscentrale waren aanwezig. Er kwam nadrukkelijk 

naar voren dat het werven en behouden van vrijwilligers lastig 

is voor een aantal organisaties, met name voor vaste functies 

en verantwoordelijkheden. Ook bleek dat het promoten van 

 activiteiten meer aandacht behoeft. De oplossing hiervoor is 

samenwerken en elkaar versterken. 

Overzicht start ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ per dorp
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Clubsessie Grootegast
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Hiervoor is het echter  nodig dat organisaties elkaar kennen en 

van elkaars activiteiten op de hoogte zijn. Er is daarom sterke 

behoefte aan een plek of manier waarop alle activiteiten van de 

verschillende  organisaties in het dorp samenkomen. Er is afge-

sproken om in het nieuwe jaar met een grotere groep organisa-

ties om tafel te gaan om hier mee aan de slag te gaan. 

Marum
In het dorp Marum wordt gewerkt aan de voorbereiding van 

een avond voor vrijwilligers en bestuursleden van het ver-

enigingsleven. Het hoofddorp van de gemeente Marum kent 

geen belangenorganisatie of dorpsbrede overleggroep. Met 

de aanstaande gemeentelijke herindeling in zicht wordt samen 

gesproken over de toekomst. Is er animo om de handen in het 

dorp ineen te slaan en nog meer samen te werken? Mocht dat 

het geval zijn, dan wordt procesbegeleiding aangeboden. Part-

ners zijn de gemeente Marum en welzijnsorganisatie Spinn. 

Regio Oost-Groningen
Bellingwolde
In de gemeente Bellingwedde gaat het project van start in het 

dorp Bellingwolde. Een bewuste keuze, omdat het dorp is  

opgedeeld in drie gebieden, waarbij betere samenwerking 

wenselijk is. Als de vrijwilligersorganisaties elkaar beter weten 

te vinden, worden op te zetten activiteiten succesvoller. 

Vanuit Welzijn Oldambt gebiedsteam Bellingwolde en Huis 

voor de Sport Groningen zijn alle vrijwilligersorganisaties van 

Bellingwolde uitgenodigd om voor het eerst samen te komen 

op 19 januari. Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken waar 

vrijwilligersorganisaties tegenaan lopen en hoe verbindingen 

tussen deze organisaties gemaakt kunnen worden. 

Midwolda
Met vertegenwoordigers van dorpsbelangen is gesproken over 

een dorpsbrede avond voor het verenigingsleven. Elkaar beter 

leren kennen, slim onderling samenwerken en gebruik maken 

van elkaars kennis en kunde zijn aandachtspunten voor  

vervolgacties. 

Ter Apel
Het dorp Ter Apel is gekozen als één van de plaatsen waar we 

met plaatselijke vrijwilligersorganisaties willen werken aan 

versterking van het vrijwilligerswerk. Tijdens de startbijeen-

komst van Sterk Vrijwilligerswerk in Vriescheloo kwam Ter 

Apel namelijk naar voren als dorp waar vrijwilligersorganisaties 

diverse ambities hebben, onder meer op het gebied van zorg. 

Het is de bedoeling dat begin 2017 een open clubsessie wordt 

gehouden in Ter Apel. 

Regio Bedum-De Marne- 
Winsum-Eemsmond
In deze regio staat het project nog aan het begin. De geplande 

regiobijeenkomst in maart ging om twee redenen niet door. 

Enerzijds wegens onvoldoende animo, anderzijds was er met de 

steunpunten vrijwilligerswerk ook nog een inhaalslag te maken. 

Uiteindelijk werd op 13 december een vervolgstap gezet via een 

bijeenkomst met een deel van de kerngroep Sterk Vrijwilligers-

werk en betrokkenen van de vier gemeenten en steunpunten. 

Het sterven is om eind januari een regiobijeenkomst te orga-

niseren, met als doel de ambities van vrijwilligersorganisaties 

inzichtelijk te maken, zodat Sterk Vrijwilligerswerk daar ook 

haar meerwaarde kan laten zien.

BestuurdersCentraal  
Midden-Groningen van start 

In november ging het project BestuurdersCentraal van start 

in Midden-Groningen. Dit richt zich op  bestuurders van 

 vrijwilligersorganisaties in alle sectoren waar  vrijwilligers actief 

zijn. Het principe van BestuurdersCentraal is dat  bestuurders 

uit het bedrijfsleven en de overheid  ingezet  worden om de be-

sturen van vrijwilligers organisaties te  versterken en te helpen. 

Dit door hun  netwerk en kennis te delen, maar ook door het 

organiseren van  inspiratiebijeenkomsten en trainingen. 

Na een startbijeenkomst op 27 oktober is in de nieuw te 

 vormen gemeente Midden-Groningen een eerste kernteam 

 geformeerd. Het kernteam bestaat uit Victor Koster (voorzitter 

ACLO  studentensportkoepel), Jan Dijkk (freelance adviseur 

 maatschappelijke vraagstukken en voorheen MVO coördinator 

Rabobank), Coen van Meerten (hoofd Kunsteducatie Kiel-

zog Theater en bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds) en 

Fred Mahler(voorzitterDorpsverenigingSteendam).Zijkrijgen

ondersteuning van Hans Raspe van Kwartier Zorg & Welzijn en 

Bas van de Kant van Huis voor de Sport Groningen. 

De komende periode gaat het kernteam zich bezig houden 

met het inventariseren van de behoeftes van bestuurders uit 

 Midden-Groningen en het verbreden van het team. Vervolgens 

vindt er inspiratiesessie plaats voor bestuurders uit Midden 

 Groningen. Ondersteund door DesignThinking is deze sessie 

leidend voor het vervolg van het project. Heeft u belangstelling 

voor dit project of wilt u meer weten? Neem dan contact op met 

Bas van de Kant van Huis voor de Sport Groningen via telefoon-

nummer06-26975251ofpere-mail:b.vandekant@hvdsg.nl.
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Op donderdag 17 november jl. werd in samen- 
werking met het KKNN (Kennisnetwerk Krimp 
Noord Nederland) een Krimpcafé georganiseerd 
in het BaronTheater in Opende. Een mooie plek 
in dit Sportdorp, omdat deze accommodatie werd 
gerealiseerd door burgerkracht en samenwerkende 
lokale organisaties.

Yvonne Turenhout van directeur/bestuurder van CMO 

STAMM opende het Krimpcafé en vertelde haar verhaal over 

 burgerkracht en participatie aan de ruim 80 aanwezigen.  

Simone Smuling, projectleider van Sterk Vrijwilligerswerk sprak 

vervolgens met Freerk Piersma van het BaronTheater over de 

ervaringen in de praktijk. Ook werd uitleg gegeven over het 

project Sterk Vrijwilligerswerk. 

Tenslotte gingen de aanwezigen in groepen uiteen en namen 

deelaandevolgendeworkshops:

•  Open Club Leens door Jack Kamminga  
(Huis voor de Sport Groningen) en Arjen Fledderman (SVL)

•  Grenzeloos Actief door Mariska Zwartsenburg  
(Huis voor de Sport Groningen)

•  Anders aan de slag door Marjan Tijssen en Marian Feitsma  
(CMO STAMM)

•  Wedde dat ’t lukt door Renate Bruin en Harm Stubbe  
(Wedde dat ‘t lukt)

Krimpcafé Sterk Vrijwilligerswerk  
in BaronTheater

Yvonne Turenhout (l) en Simone Smuling (r) | 

| KKNN fotograaf Harma KaputKrimpcafé in BaronTheater | KKNN fotograaf Harma Kaput

Workshop Anders aan de slag | KKNN - fotograaf Harma Kaput

Samen Sterk
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