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Gezamenlijke inzet voor de leefbaarheid in dorpen & buurten

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief ‘Sterk 
 Vrijwilligerswerk’ van 2017. Een project 
dat begin 2016 gestart is en geïnitieerd 
wordt door een unieke samenwerking van 
 provinciale organisaties. Het doel van 
‘Sterk Vrijwilligerswerk’ is het vergoten van 
de leefbaarheid in dorpen en  gemeenten, 
door versterking van de bijdrage van 

 (besturen) van  vrijwilligersorganisaties. 
Vrijwilligersorganisaties en actieve 
 bewoners zijn van groot belang voor de 
leefbaarheid. Daarbij richten ze zich 
op diverse terreinen, waaronder sport, 
 dorpsbelangen, cultuur en zorg.  
We hebben gemerkt dat veel  vrijwilligers- 
organisaties/bewoners nog meer  zouden 

willen betekenen. Bijvoorbeeld door 
meer vrijwilligers te betrekken bij hun 
 organisatie, nieuwe activiteiten of 
 diensten aan te bieden en/of vaker samen 
op te trekken met andere organisaties. 
In deze nieuwsbrief zoomen we in op 
diverse trajecten waar we in de provincie 
mee bezig zijn. 

Sterk
werkvrijwilligers

Waarom moeilijk doen als het samen kan!

Editie 02-2017

‘ 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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Bierum werkt aan  
lokale samenwerking
In november vond in Bierum een voorlichtingsavond plaats 

van Sterk Vrijwilligerswerk over het versterken van de 

onderlinge lokale samenwerking. Als kans om vrijwilligers-

werk leuk en aantrekkelijk te houden. Door beter elkaars 

kracht en kennis gebruiken. En wellicht zaken samen 

anders organisatorisch te gaan regelen.

Het dorp Bierum, boven Delfzijl aan het Wad, kent vele 

verenigingen. Ieder met een eigen structuur, bestuur 

en werkwijze. Het verdwijnen van de school en het 

 verzorgingstehuis was voor een groep inwoners  aanleiding 

om na te denken over de leefbaarheid. Een enquête is 

 uitgezet en vele vrijwilligers zijn inmiddels actief. Voor het 

realiseren van een nieuw dorpshuis voor ontmoeting en als 

kern van alle activiteiten. En voor de lokale zorgtelefoon 

waarbij vrijwilligers steun bieden aan hulpbehoevende 

dorpsgenoten. De verenigingen reageerden enthousiast. 

Begin 2018 start een traject om met alle verenigingen 

 concreet na te denken over de mogelijkheden. Bij dit alles 

zal het nieuwe dorpshuis de spil zijn. 

Op de avond in Bierum waren ook veel  vertegenwoordigers 

van dorpen en dorpshuizen uit de gemeente Delfzijl 

 aanwezig. Het thema “anders organiseren” bracht discussie 

los en heeft tot nadenken aangezet. Aan deze dorpshuis

besturen en dorpsbelangenorganisaties is aangeboden om 

ook een avond te organiseren in hun eigen dorp. 

Ook lokale samenwerking in Tolbert?

Dorpsbelangenorganisatie Oldebert organiseerde voor de 

tweede keer een avond voor alle verenigingen in het dorp 

Tolbert. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar dat gebeurt nog 

lang niet overal. Welzijnsorganisatie Spinn presenteerde 

zichzelf en vertelde wat de Vrijwilligerscentrale Leek de 

verenigingen te bieden heeft. 

Vanuit Sterk Vrijwilligerswerk is met name verteld over 

de kansen die er zijn als er nog beter onderling wordt sa

mengewerkt. Dit alles mondde uit in een mooi gesprek. 

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere de 

eigen identiteit van het dorp ten opzichte van Leek en de 

aanstaande gemeentelijke herindeling. De verenigingen die 

aanwezig waren denken na of ze extra ondersteuning willen 

van de Vrijwilligerscentrale en Sterk Vrijwilligerswerk. 



Vrijwilligerswerk in Pekela  
wil beter in beeld bij gemeente
“Vrijwilligersorganisaties ervaren de afstand tussen de ge-

meente en het vrijwilligersveld op dit moment als te groot.” 

Deze opvatting werd breed onderschreven tijdens de bijeen-

komst over vrijwilligerswerk in Pekela op 20 september 2017. 

Welzijnsorganisatie De Badde organiseerde deze bijeenkomst 

samen met Sterk Vrijwilligerswerk. Het onderwerp was ‘vin-

den & binden van vrijwilligers’. Maar dat bleek niet het belang-

rijkste vraagstuk dat lokale vrijwilligersorganisaties en –initi-

atieven bezighoudt.   

De startvraag tijdens de bijeenkomst luidde: “Waar bent u trots 

op als u kijkt naar uw eigen vrijwilligersorganisatie?”. Hiermee 

kwam veel energie en enthousiasme vrij, want iedereen wist 

wel een succes te noemen, zoals een groeiend aantal deelne

mers aan activiteiten of schijnbaar onvermoeibare vrijwilligers. 

Maar toen het gesprek vorderde bleek dat er veel zorgen leven 

bij vrijwilligersorganisaties in Pekela. De zorgen betreffen voor

al de toekomstige leefbaarheid in de gemeente. 

Deze komt zeker na een gemeentelijke herindeling zwaar onder 

druk te staan, is de verwachting. Vrijwilligersorganisaties wen

sen meer steun van de gemeente; met iets meer gemeentelijke 

support zouden veel dingen veel gemakkelijker en prettiger 

verlopen, is de gedachte. 

De dertien deelnemers aan de avond vonden het prettig om dit 

alles met elkaar te kunnen bespreken. De Badde en Sterk Vrij

willigerswerk zegden toe een vervolg te organiseren in de vorm 

van een avond met wethouder, raadsleden en kandidaten voor 

de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daar kunnen vrijwilli

gersorganisaties dan onder de aandacht brengen wat er leeft in 

het vrijwilligersveld en wat ze van de gemeente nodig hebben. 

Verder werd op nadrukkelijk verzoek van één van de deelne

mers afgesproken dat De Badde een afzonderlijke bijeenkomst 

organiseert voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het 

gebied van zorg & welzijn.  

Scholingsaanbod  

Sterk Vrijwilligerswerk  

in Stadskanaal
Op 17 oktober jl. organiseerde Welstad in samenwerking  

met het project ‘Sterk Vrijwilligerswerk’ de eerste  

informatieavond voor maatschappelijke organisaties en ver-

enigingen uit Stadskanaal en omgeving. We kijken terug  

op een geslaagde bijeenkomst met inspirerende workshops 

over onder andere het gebruik van Social Media en het vinden 

en binden van vrijwilligers. 

Uit evaluatie blijkt dat er behoefte is aan een vervolg. Dit 

 vervolg wordt vormgegeven door middel van een scholings

aanbod voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties dat 

wordt aangeboden vanuit Sterk Vrijwilligerswerk. Er is keuze 

uit de volgende workshops: ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’, 

‘Maak het winnende filmpje’, ‘Aan de slag met vrijwilligers’,  

‘Bestuurlijke vernieuwing’ en ‘VOG voor vrijwilligers’.  

 

De cursus ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ kent een maximum 

aantal deelnemers en beslaat meerdere avonden, de rest van 

het aanbod beslaat maximaal één avond.

Welzijn Welstad coördineert het aanbod en de behoefte  

en stelt de locatie beschikbaar. U kunt een mail sturen aan  

jboer@welstad.nl of m.diemer@cmostamm.nl als u  

belang stelling heeft om ook mee te doen. U ontvangt dan  

per omgaande nadere informatie.
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Vinden en 
binden in 
Winschoten 
en Loppersum
In november werd in het prachtige ontmoetings-

centrum van stichting Alsahaba een avond  

georganiseerd voor verenigingen en vrijwilligers. 

Thema was “vinden en binden van vrijwilligers”. 

De opkomst was groot en divers. 

Belangrijkste doelen waren: elkaar (beter) 

 leren kennen, tips opdoen voor het vinden van 

 vrijwilligers en het onderzoeken of er (meer) 

samenwerking mogelijk was. Deze  eerste 

 bijeenkomst, die samen met het steunpunt 

 vrijwilligerswerk werd georganiseerd, leverde 

direct resultaten op: 

•  Enkele musea die gerund worden door 

 vrijwilligers gaan met elkaar om tafel om te 

 bespreken wat beter of slimmer kan door 

 samen te werken. 

•  Er komt een vervolg. Ieder jaar zal een avond 

georganiseerd worden om kennis en ideeën 

uit te wisselen. Het vrijwilligerssteunpunt van  

Welzijnswerk Oldambt ondersteunt dit. 

•  Zorginstellingen die inloopmiddagen en  

“samen eten” organiseren hebben afgesproken 

om mensen die bij hen komen over elkaars  

activiteiten te informeren. Hiermee wordt het 

aanbod verruimd. En kunnen mensen nog meer 

anderen in contact komen als daar behoefte  

aan is.

Donderdagavond 1 februari organiseert Sterk  

Vrijwilligerswerk een bijeenkomst ‘Vinden en 

binden van vrijwilligers” voor alle verenigingen 

en vrijwilligersorganisaties uit Loppersum. 

Op deze bijeenkomst krijgen deelnemers 

 praktische tips en handvatten over “anders 

werven”, “anders organiseren” en “anders 

 waarderen”. Een waardevolle avond voor 

 organisaties met hart voor hun vrijwilligers.
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Als elke vrijwilliger een ster kreeg

werd het nooit meer donker

- Loesje



Het is acht uur ’s avonds in een buurthuis op het Groningse 

platteland. Met klamme handen open ik de deur om de gasten 

binnen te laten. Toch spannend. Ik ga een workshop geven 

aan vrijwillige bestuurders over vernieuwende bestuursvor-

men waarin ik ga vertellen over een organisatie die al ruim 35 

draait. Maar ik heb er zin in, want het gaat over zeilstichting 

Aeolus, een organisatie waar ik zelf bestuurder ben geweest 

en enorm enthousiast over ben. Een stichting met een prachtig 

doel: het organiseren van primitieve zeilkampen voor jonge-

ren die om medische, sociale, psychische of andere redenen 

niet echt op vakantie gaan.

Waarschuwing!
Ik waarschuw mijn gasten maar meteen. Bestuurlijke vernieu

wing betekent niet per se dat er sprake is van een revolutionaire 

verandering in het organiseren. Veel vrijwilligersorganisaties 

werken al jaren, vaak tientallen, op vrijwel dezelfde manier. 

Soms zitten bestuurders al decennia op dezelfde plek en is het 

bijna onmogelijk om vervangende bestuurders te vinden. Dat 

is in de organisatie waar ik vrijwilliger ben ondenkbaar omdat 

ze bestaat uit studenten en starters. Studenten willen zich niet 

voor jaren aan iets binden. Ze zitten juist in een fase waarin ze 

willen ontdekken, ervaren, ontwikkelen en snel op iets uitge

keken zijn. Daarom wisselt de bezetting van onze commissies 

geregeld en wordt er ieder jaar een geheel nieuw bestuur ge

vormd. Een bestuur met vrijwilligers die net nieuw zijn, die pas 

net studeren; met veel energie en weinig ervaring. De eerste 

wenkbrauwen van mijn gasten gaan omhoog.

De organisatie bestaat uit een bestuur, 5 commissies, een aantal 

taakgroepen en losse vrijwilligers. De laatste groep zijn zeilers 

en kokers die tijdens de kampen de jongeren begeleiden en het 

programma van het kamp organiseren. De taakgroepen zijn er 

om kortstondige en opzichzelfstaande klussen op te pakken zo

als het organiseren van een vrijwilligersweekend in het najaar. 

 

De commissies zijn de dragers van de stichting, zij zorgen er

voor dat het echte werk verzet worden. Het is een netwerk 

van zelfsturende teams die werken met een eigen begroting en 

jaarplan. Er is regelmatig contact met het bestuur en met ande

re commissies. Omdat de vrijwilligers verspreid over het land 

wonen wordt er veel gebruik gemaakt van Whatsapp, Skype 

en GoogleDocs. Ook worden er veel actievergadering gedaan, 

waarin zeer kort vergaderd wordt, de taken worden verdeeld en 

iedereen naast elkaar aan de slag gaat. 

Hoe werkt dat dan?
Gedurende mijn workshop komen steeds meer fronsen en 

vragende gezichten voorbij. Een bestuurder vraagt over de 

wisselingen van vrijwilligers en hoe we aan geld komen. Maar de 

meest prangende vraag bij mijn publiek is steeds hoe je profes

sionele kampen organiseert met een vrijwilligersorganisatie 

waarin steeds wisseling van de wacht is. Hoe zorg je ervoor dat 

dingen duurzaam worden neergezet en er over de lange termijn 

wordt nagedacht? En hoe doe je dat met een bestuur wat juist 

uit onervaren, jonge mensen bestaat?
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Blog bestuurlijke vernieuwing: 

Hé dit is niet nieuw,  
maar wel vernieuwend!

Kenmerken van zeilstichting Aeolus:
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Dat doen we bij Aeolus op twee manieren. Allereerst wordt door 

het bestuur en in alle commissies gewerkt met een GoogleDrive 

waar op jaarplannen, notulen, afspraken en werkdocumenten te 

allen tijde en door iedereen bekeken en bewerkt kunnen worden. 

Je kan je dus als vrijwilliger heel snel wegwijs maken in taken 

van de commissie. Daarnaast is er kennisoverdracht in persoon 

doordat vrijwel alle bestuursleden na hun bestuursjaar zich 

verdelen over de commissies. Zo heb je daar een juiste mix van 

ervaren en nieuwe vrijwilligers. Ook verliezen de commissies, die 

zelfsturend zijn, niet de lange termijnvisie uit het oog. En zo zit de 

ervaring daar waar ze moet zitten, daar waar de organisatie van 

de kampen wordt gedaan. Ondertussen zijn de oudbestuurders 

in de commissies bereikbaar voor nieuwe bestuurders wanneer 

die vragen hebben of ervaring missen. Het maakt het vrijwilli

gerswerk flexibel en uitdagend; je kan dat doen waar je goed in 

bent totdat je een nieuwe uitdaging wilt hebben. 

Een licht zien

Een deelnemer roept ineens binnensmonds: “Maar dit is precies 

als studentenverenigingen!”. Klopt, dit is niet nieuw, maar wel 

vernieuwend blijkt even later. Want als ik doorvraag geeft ze 

aan zelf vroeger een studentenvereniging te hebben bestuurd 

en dat nu haar zoon dat ook doet. “Maar”, zegt ze “ik heb wer

kelijk nog nooit die organisaties vergeleken met de mijne! En ik 

loop wel tegen dingen aan waar jullie handige oplossingen voor 

hebben.” De reactie van die dame maakt mijn avond geslaagd. 

Dit is waar BestuurdersCentraal om draait. Vrijwillige bestuur

ders die elkaar versterken met de kennis er ervaring die erbij 

henzelf aanwezig is. En dat kan beteken dat een bestuur gaat 

innoveren, simpelweg doordat ze eens in keuken van een ander 

heeft kunnen kijken. 

Iris Holman is projectleider BestuurdersCentraal Midden-Groningen, 
ex-vrijwillig bestuurder en nog steeds vrijwilliger. In haar betaalde 
werk is ze adviseur bij CMO STAMM.


