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Stichting Trefpunt Heiloo organiseert de Vrijwilligers Informatie Punten in Heiloo, dat in 
Bibliotheek Heiloo is gevestigd, en Uitgeest, dat in het gemeentehuis van Uitgeest is 
gevestigd. 
 
De maatschappij verandert en doet een steeds groter beroep op vrijwilligers. Zonder deze 
inzet zouden voorzieningen binnen het sociale domein in de toekomst niet gehandhaafd 
kunnen worden. Daarnaast staat een afnemend aanbod van ureninzet van vrijwilligers en 
van burgers die zich minder betrokken voelen bij ‘traditioneel’ georganiseerde organisaties 
en een toename van het aantal kwetsbare inwoners dat naar vrijwilligerswerk zoekt. 
 

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor de Uitgeester samenleving. Mensen die 

zich graag met hart en ziel inzetten voor een ander zijn van alle tijden. Maar die tijden 

veranderen. Steeds vaker nemen vrijwilligers(organisaties) publieke taken over en bedenken 

ze nieuwe vormen van dienstverlening. Op eigen initiatief, maar ook als de gemeente hen 

daar om vraagt.  

Dit gaat echter niet vanzelf. Het VIP stimuleert dit proces en ondersteunt wanneer de 

gemeente daarvoor de juiste faciliteiten schept. Het VIP ondersteunt en faciliteert het 

netwerk van (vrijwilligers)organisaties in Uitgeest, zodat ze elkaar kunnen versterken en de 

inwoners van Uitgeest goed kunnen worden bediend.  

Zowel het VIP in Heiloo als in Uitgeest profiteren van de onderlinge samenwerking doordat 

bepaalde kosten van faciliteiten, ontwikkelingen en arbeidsintensieve activiteiten kunnen 

worden gedeeld. 

 
De missie van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) is het stimuleren van de toegankelijkheid 
van het vrijwilligerswerk voor iedere burger en het versterken van het vrijwilligerswerk in het 
algemeen. Wij doen dit door: 
1. Promotie, informeren, bemiddelen en waarderen 
2. Ondersteuning en advisering 
3. Deskundigheidsbevordering 
4. Versterken, verbinden en ontwikkelen 
 
Verbindingen leggen en samenwerken lopen als een rode draad door al onze activiteiten en 
projecten. Samenwerkingen die we zelf aangaan, maar ook samenwerkingen die we tot 
stand brengen tussen organisaties en netwerkpartners onderling. Hierbij is het van groot 
belang dat we kunnen ingaan op actuele ontwikkelingen.  
 
 

1. Promotie, infomeren, bemiddelen en waarderen 
 
Het VIP is nog steeds in ontwikkeling en heeft sinds 2017 een goede basis bewerkstelligd. 
We zijn via de digitale vacaturebank 24/7 bereikbaar. Voor mensen die in gesprek willen 
gaan, zijn we 2 ochtenden geopend in het gemeentehuis. Deze ochtenden worden verzorgd 
door twee vrijwilligers met ondersteuning van de betaalde kracht. 
 



6 
 

Het VIP wordt vooral bezocht door organisaties die ondersteuning vragen of wat willen 
overleggen en vrijwilligers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De ‘sterke’ 
vrijwilligers melden zich meestal digitaal waar we dan via e-mail of telefoon contact mee 
hebben. Het matchen van vraag en aanbod loopt wat achter bij wat wij verwacht hadden. Dit 
heeft ook tijd nodig. We merken dat door de organisatie van Vrijwilligers Bedankt!, NLdoet en 
OVER&UITgeest de bekendheid van het VIP is verbeterd. Het VIP functioneert steeds meer 
als verbindender in het dorp. Niet alleen op het gebied van vrijwilligerswerk, maar ook op het 
gebied van het welzijn van mensen. 
 
Om ons bereik te vergroten en vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen besteden we 
veel aandacht aan promotie via verschillende media. We hebben dit in 2019 gedaan door: 

 Het uitbrengen van nieuwsbrieven voor geregistreerde vrijwilligers en 
organisaties. 

 Up-to-date houden van informatievoorziening over vrijwilligerswerk, specifiek 
Uitgeest en in het algemeen. 

 De organisatie van de verenigingen- en vrijwilligersmarkt OVER&Uitgeest. 
 De organisatie en ondersteuning van NLdoet met basisscholieren. 
 Verzorgen van een les over vrijwilligerswerk aan basisscholieren. 
 Maandelijks een vrijwilliger aan het woord te laten in de Uitgeester, Uitgeest 

online en via social media. 
 Aandacht voor specifieke vrijwilligersvacatures en deskundigheidsbevordering 

via verschillende media. 
 
 

  

Bemiddeling vraag en aanbod 2019  2018  

Aantal geregistreerde organisaties  52  43  

Aantal nieuw geregistreerde 
organisaties  

10  24  

Aantal geregistreerde vrijwilligers  112  69  

Aantal nieuw geregistreerde 
vrijwilligers   

50  44  

Aantal digitale reacties op vacatures  39  31  

Aantal begeleiding VIPPlus  21 14  

Doorverwijzingen naar sociaal team/ 
werkwinkel 

5 - 

   

Aantal uur open  2  dagdelen, 44 weken  2 dd  

Aantal bezoekers individueel  63  81  

Aantal bezoekers namens organisaties  47  59  

   

Promotie en informeren 2019  2018  

(Kennismakings)gesprekken (nieuw) 
geregistreerde organisaties  

8  35  

Aantal nieuwsbrieven (organisaties en 
vrijwilligers)  

6  6  

Websitebezoekers:   2500 1.799 bezoekers  

 
Verenigingen- en vrijwilligersmarkt OVER&UITgeest 
In januari is de organisatie gestart van de eerste verenigingen- en vrijwilligersmarkt. Uit de 
enquête, die het VIP eind 2018 onder organisaties en verenigingen afnam, kwam naar voren 
dat er behoefte is aan contact onderling en mogelijkheden om inwoners te bereiken. I.s.m. 
de buurtsportcoach is er een werkgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van 8 
verschillende vrijwilligersorganisaties in Uitgeest.  
Daarnaast is de samenwerking gezocht met het project Young Leaders van het 
jongerenwerk Uitgeest. Een mooie en bijzondere samenwerking tussen verschillende 
organisaties en doelgroepen is ontstaan. Het was een flinke klus met heel wat uitdagingen. 
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Het VIP voerde de coördinatie en ondersteunde, i.s.m. de buurtsportcoach, op alle gebieden. 
Op 7 september was het zover, een mooie start van het seizoen. Een groot succes en een 
nieuw verbindend evenement was geboren. Een sociale kaart van Uitgeest, maar dan live. 
Er waren 43 deelnemende organisaties/verenigingen en naar schatting zo’n 700 bezoekers. 
 
Jongeren doen vrijwilligerswerk 
Om jonge inwoners kennis te laten met vrijwilligerswerk heeft het VIP contact gezocht met 
basisschool de Binnenmeer en een aantal vrijwilligersorganisaties. Het VIP gaf begin maart 
een les over vrijwilligerswerk en ging in gesprek met leerlingen van groep 7 en 8 over 
vrijwilligerswerk.Tijdens NLdoet op vrijdag 15 maart gingen ca. 55 leerlingen een ochtend 
aan de slag bij verschillende organisaties in hun eigen dorp. OSU-radio maakte samen met 
leerlingen een mooie film over deze dag. Een geweldige dag met bijzondere ervaringen, 
belevenissen en contacten voor alle betrokkenen. Twee andere basisscholen hebben 
aangegeven in 2020 ook deel te willen nemen. 
 

Jongerenparticipatie  2019  2018  

Ondersteuning jongeren i.h.k.v. Youngleaders en 
samenwerking OVER&Uitgeest 

4 x individueel met jongeren 
3 x afstemming met 

jongerenwerkers 

 

Aantal deelnemende organisaties NLdoet  met 
basisscholieren 

8  -  

Deelname aantal leerlingen basisscholen   55  -  

Gastles vrijwilligerswerk op basisschool  2    

 
 
Vrijwilligers met afstand tot de arbeids- en vrijwilligersmarkt 
Vanaf de oprichting van het VIP in november 2017 wordt het VIP in verhouding veel bezocht 
door vrijwilligers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  
Hiervoor is de samenwerking gezocht met de re-integratiebureaus, het Sociaal team en de 
Werkwinkel van MEE & de Wering. 
Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Er zijn korte lijntjes als het gaat om doorverwijzen 
vanuit het VIP en vice versa. Deze lijntjes vragen constant de aandacht en moeten goed 
onderhouden worden.  
Vanuit het VIP constateren we dat er in Uitgeest bijna geen (sociale) activiteiten zijn waar 
‘kwetsbare’ (jong)volwassenen aan mee zouden kunnen doen. Vrijwilligerswerk is vaak een 
goede eerste stap om te (re-)integreren, maar meedoen aan een activiteit kan passender 
zijn. Doorverwijzen is dan niet goed mogelijk.  
 
Eind 2019 heeft Siebren Graafsma van de Adviesraad Sociaal Domein een onderzoek 
gedaan of werkzoekenden op relevante wijze gebruik kunnen maken van 
vrijwilligersvacatures. Dit om de eigen beroepsvaardigheden op peil te houden en daarmee 
de kans op het vinden van passend werk te vergroten. Uit de analyses mag worden 
geconcludeerd dat er voldoende geschikte vrijwilligersvacatures zijn om werkzoekenden 
relevante werkervaring te laten opdoen/behouden en om nader onderzoek te doen naar de 
specifieke beroepsvaardigheden van werkzoekenden. In 2020 zal onderzocht worden hoe 
we hierin kunnen samenwerken met IJmond Werkt. 
 
Vrijwilligers Bedankt! 
In alle BUCH-gemeenten, Heerhugowaard en Langedijk worden jaarlijks in dezelfde periode 
alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet! Het VIP organiseerde in 2019 deze activiteit voor de 
eerste keer. Dit jaar werden 12 verschillende workshops en activiteiten aangeboden i.s.m. 
lokale organisaties en bedrijven. Er waren 187 deelnemers tegenover 159 in 2018, een 
mooie stijging die naar verwachting doorgaat in 2020. 
Bij elke activiteit was de betaalde kracht of een van de vrijwilligers aanwezig. Vrijwilligers 
Bedankt! wordt enorm gewaardeerd en het was vooral erg gezellig met nieuwe ontmoetingen 
en uitwisselingen. Voor het VIP een heel goede manier om in contact te komen met 
vrijwilligers en organisaties die zij nog niet kennen. 
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2. Ondersteuning en advisering 
 

VIP team 
Het VIP-team bestaat uit 1 betaalde kracht, 2 vrijwilligers voor het matchen van vraag en 
aanbod en 1 vrijwilliger voor de rubriek Vrijwilliger in Beeld. Naast de individuele 
ondersteuning wordt er regelmatig een teamoverleg gehouden. De vrijwilligers zijn naast de 
reguliere werkzaamheden betrokken bij meerdere projecten. Dit jaar deden de vrijwilligers 
samen met de vrijwilligers van VIP-Heiloo mee met de training ‘Zorgsignalen achter de 
voordeur’. 
 

Vrijwillige medewerkers VIP 2019  2018  

Teamoverleg 
Individuele 
ondersteuning                                                               

5 x 
wekelijks 

ondersteuning 

6  

Ureninzet van 3 vrijwilligers  330  350  

Deskundigheidsbevordering, deelname vrijwilligers  Zorgsignalen 
achter de 
voordeur  

Wervende vacatures 
schrijven  
Communicatietraining  
Sociale Media  

 
Ondersteuning en advisering 
Ondersteuning en advisering is gericht op vrijwilligers en op de organisaties.  
Vanuit de organisaties kwamen vragen over de werking van de vacaturebank, ondersteuning 
bij het omschrijven van de vacatures,  fondsenwerving, sociale veiligheid, 
vrijwilligersverzekering en deskundigheidsbevordering. 
Maar ook boden we ondersteuning bij de organisatie van NLdoet en de begeleiding van 
jonge vrijwilligers en bij de organisatie van OVER&Uitgeest.   
 
We worden we steeds vaker benaderd door huisartsbegeleiders, thuiszorgmedewerkers, 
familie en het sociaal team voor vrijwillige inzet bij kwetsbare mensen. Het gemis van 
welzijnswerk in Uitgeest is al vaak naar voren gekomen en deze vragen benadrukken dit.  
Wij hebben doorverwezen naar o.a. Humanitas  IJmond, het Leeslokaal, Hulpdienst Uitgeest 
en de Zonnebloem. Het VIP legt zo ook verbindingen tussen organisaties. 
 
Eind 2018 is het VIP door de gemeente gevraagd om te ondersteunen bij het verbeteren van 
de sociale kaart en het gebruik hiervan door organisaties. Speciaal voor deze pilot is een 
vrijwilliger gezocht en is de sociale kaart onder de loep genomen. De bedoeling was dat na 
Uitgeest dit uitgerold zou worden naar de andere gemeenten. 
Afgesproken was dat begin 2019 de vrijwilliger, de betaalde kracht van het VIP en een 
medewerker van gemeente,  samen een workshop zouden aanbieden over het gebruik van 
de sociale kaart.  
Hiervoor zou de sociale kaart eerst gebruiksvriendelijk gemaakt worden. Helaas is, na 
herhaaldelijk contact zoeken vanuit het VIP, deze pilot niet van de grond gekomen. 
 

3. Deskundigheidsbevordering 
 
Het aanbieden van scholing en training versterkt het vrijwilligerswerk en stimuleert 
samenwerkingen en onderlinge kennisoverdracht. Alle workshops en cursussen die de 
steunpunten voor vrijwilligerswerk in de BUCH organiseren worden op de 
Vrijwilligersacademie geplaatst. De coördinatie van de vrijwilligersacademie ligt bij VIP-
Heiloo.  Vrijwilligers kunnen ook deelnemen aan workshops/cursussen in de andere 
gemeenten. De Uitgeester vrijwilligers weten de Vrijwilligersacademie steeds beter te vinden. 
Voor alle taalvrijwilligers in de BUCH werd er gezamenlijke een bijeenkomst georganiseerd. 
Theater en workshop ineen, waarbij vrijwilligers uit de verschillenden gemeenten elkaar 
konden leren kennen en ervaringen konden uitwisselen. 
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Deskundigheidsbevordering  2019  2018  

Handmassage in de zorg  17    

Herkennen van en omgaan met dementie 2x   28    

Signaleren van eenzaamheid  10    

7 x AVG training Borging AVG (7 x BUCH breed : 38 
deelnemers)  

3    

Theater en workshop taalvrijwilligers ( BUCH breed 76 
deelnemers)  

8    

Fondsenwerving    12  

Interactieve communicatie    6  

Individuele ondersteuning word/excel  4  6  

AVG-trainingen in de BUCH    8  

Totaal aantal deelnemers aan workshops in BUCH wonend 
in Uitgeest  

63  37  

 
4. Versterken, Verbinden en ontwikkelen 

De kracht van het VIP is netwerken opbouwen en verbinden. Niet alleen het eigen netwerk 
maar ook juist die van organisaties onderling. 
Alle activiteiten die het VIP ontwikkelt, hebben samenhang en verbinding met elkaar en 
staan in dienst van het versterken van het vrijwilligerswerk. Zo waren we aanwezig bij de 
bijeenkomsten betreffende de inclusietafels van de gemeente en is er 
regelmatig een afstemmingsoverleg met de buurtsportcoach en  de gebiedsregisseur. We 
maken gebruik van elkaars netwerken, trekken samen op of verwijzen naar elkaar door.  
 
Het VIP neemt deel aan BUCH-brede bijeenkomsten, stemt af met collega-steunpunten voor 
vrijwilligerswerk i.h.k.v. Vrijwilligers Bedankt!, de Vrijwilligersacademie en andere 
ontwikkelingen. 
Daarnaast is er een paar keer per jaar een bijeenkomst op regionaal en landelijk niveau voor 
steunpunten voor vrijwilligerswerk.  
Het is een voordeel dat VIP-Heiloo en VIP-Uitgeest door 1 persoon vertegenwoordigd 
worden bij deze bijeenkomsten. Het spaart tijd en dus ook kosten. 
 
Pijlers 2020 
Onze  missie is het stimuleren van de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk voor iedere 
burger en het versterken van het vrijwilligerswerk in het algemeen. Hierbij hebben we  
speciale aandacht voor vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren.  
Enerzijds richten we ons op het versterken en zichtbaar maken van de organisaties en 
verenigingen en anderzijds richten we ons, door het organiseren en afstemmen van (extra) 
ondersteuning, op de verschillende doelgroepen van potentiële vrijwilligers. 
 
Aandachtspunten 2020: 

 Vergroten naamsbekendheid van het VIP en vrijwilligerswerkmogelijkheden onder 
inwoners van Uitgeest. 

 Betrekken van jongeren bij vrijwilligerswerk.  
Uitbreiden van het aantal lessen over vrijwilligerswerk voor groep 8 van de 
basisscholen en het doen van een dag vrijwilligerswerk. 
Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met mbo- en hbo-opleidingen. Hierbij 
gezamenlijk optrekken met de BUCH collega-steunpunten voor vrijwilligerswerk. 

 Het verder ontwikkelen en continueren van extra ondersteuning bij het bemiddelen 
van vrijwilligers met afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt samengewerkt en 
afgestemd met het Sociaal team, de Werkwinkel, re-integratiebureaus en IJmond 
Werkt! 

 Samenwerking met en de uitwisseling van kennis ondersteunen en stimuleren van 
organisaties en verenigingen onderling. 

 Naast de trainingen van de Vrijwilligersacademie ook individuele ondersteuning 
bieden aan organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk, afhankelijk van de vraag. 
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 Organisatie en ondersteuning tweede editie vrijwilligers- en verenigingenmarkt 
OVER&Uitgeest. 

 Voorbereiding en start organisatie Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. 
 
Bezuinigingsopdracht en de toekomst van het VIP 
Alle nieuwe activiteiten die in 2019 zijn ontwikkeld zoals Vrijwilligers Bedankt!, OVER& 
UITgeest en de jongerenparticipatie hebben we kunnen uitvoeren binnen het beschikbare 
budget voor 2019.  
In april 2020 heeft het VIP de opdracht gekregen om een bezuiniging van 12% door te 
voeren voor het jaar 2021. Deze opdracht komt in conflict met de opbouw waar we in zitten 
en waar we voor staan. 
Dit betekent dat we succesvolle activiteiten weer zullen moeten afbreken. Het VIP zal de 
komende periode een voorstel doen en dit voorleggen aan het college van de gemeente 
Uitgeest. 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 


