
613 (C) Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) 
Overzicht van de resultaten die behaald zijn in 2015 
 
Van de in de begroting op pagina 35 beschreven resultaten die VIA in 215 beoogt te behalen, worden 
hieronder in cursief de werkelijk in 2015 behaalde resultaten vermeld: 
 
• 20 (on)gevraagde adviezen aan gemeenten, maatschappelijke instellingen en andere instanties 
gegeven bij de ontwikkeling van visie & beleid met betrekking tot vrijwillige inzet. Daarnaast zijn er 
vier presentaties verzorgd over dit thema. 
Resultaat: ruimschoots behaald 
Toelichting: Het is te merken dat de in januari ingezette transformatie, zowel binnen de gemeente als 
bij organisaties, tot meer aandacht leidt voor de ontwikkeling van visie en beleid ten aanzien van 
vrijwilligerswerk. Wij worden steeds vaker om advies en informatie gevraagd. Wat opvalt is dat die 
aandacht binnen de gemeente verbreedt naar meer afdelingen en beleidsniveaus. Bij organisaties 
breidt die aandacht zich uit van het operationele naar het strategische niveau. Hierover zijn we ver-
heugd. We constateren dat organisaties verrast zijn over onze kennis van zaken en daar steeds vaker 
een beroep op doen. 
  
Matchen van vrijwilligers 
Maand Persoonlijk Advies Advies+  Digitale match  Totaal  
Januari   14  12    212     238 
Februari   24  12    311     350 
Maart   16   9    215     243 
April    19   4    170     194 
Mei   18   5    148     171 
Juni   16   8    119     146 

Juli   17   5    152     174 
Augustus   16   3    130     149 
September   15   5    216     236 
Oktober   14   4    187     205 
November    19   8    166     193 
December     2   2    118     122 
Totaal 2015 200 77 2144  2421 
Totaal 2014 241 104  1999   2344 

 
• 1.500 bemiddelingen gerealiseerd via de digitale vacaturebank.  
Resultaat: ruimschoots behaald 
Toelichting: in bovenstaande tabel onderscheiden we de verschillende mogelijkheden die wij burgers 
bieden om passend vrijwilligerswerk te bieden. Bijna 88% maakt gebruik van de digitale vacature-
bank, de resterende 12% vraagt om een persoonlijk adviesgesprek (zie hieronder).  
  
• 250 burgers geadviseerd over een passende vrijwilligersplek middels adviesgesprekken. 
Resultaat: voor 80% behaald 
Toelichting: in vergelijking met 2014 hebben minder burgers om een adviesgesprek gevraagd. De 
enige verklaring die wij daarvoor kunnen bedenken, is dat belangrijke verwijzers als Participatiecoa-
ches en Slagkrachtcoaches per 2015 opgeheven zijn. Hun rol is deels door wijkcoaches overgenomen, 
alleen zijn wijkcoaches niet in de gelegenheid om wijkbewoners te vergezellen bij een bezoek aan VIA. 
Wel merken wij dat wijkcoaches geïsoleerde wijkbewoners steeds vaker adviseren om via VIA vrijwil-
ligerswerk te gaan doen en hun netwerk te vergroten. De zelfredzaamheid van veel van deze mensen 
is onvoldoende om zelfstandig een vrijwilligersfunctie uit te kiezen en contact te leggen met een vrij-
willigersorganisatie. Om het steuntje wat zij daarbij nodig hebben toch te kunnen bieden hebben we 
het project ’Vrijwillige Coaches 2.0’ gestart. Speciaal daarvoor geworven en getrainde vrijwilligers 



bieden gedurende maximaal drie maanden ondersteuning bij het vinden van een passende vrijwil-
ligersfunctie. Voor deze coachfunctie hebben zich 37 vrijwilligers gemeld, waarvan er 26 een begelei-
dingstraject zijn gestart. Daarvan zijn er inmiddels  8 succesvol afgerond, 12 lopen nog en 6 zijn voor-
tijdig gestopt. Om het project Vrijwillige Coaches 2.0 in 2016 stevig neer te kunnen zetten, zijn Oranje-
fonds en Dullertsstichting om financiële steun gevraagd. Oranjefonds heeft die steun inmiddels toege-
zegd, Dullertsstichting beslist eind januari 2016  
 
• 60 mensen met een beperking bemiddeld naar een passende vrijwilligersplek (Advies+). 
Resultaat: ruimschoots behaald 
Toelichting: We hebben met 77 personen één of meer Advies+ gesprekken gevoerd, zij werden daarbij 
in veel gevallen ondersteund door een persoonlijk begeleider. Een knelpunt is hun introductie op de 
werkplek. Organisaties hebben weinig mogelijkheden om daarbij extra begeleiding te bieden. Om die 
introductie succesvoller te maken hebben we met steun van Oranjefonds, VSB-fonds en Nicolai Broe-
derschap het project ‘Vrijwillige Coaches 1.0’ ontwikkeld. Wij leiden ervaren vrijwilligers binnen orga-
nisatie op tot een soort jobcoach die de introductie op de werkplek extra ondersteunt. Inmiddels be-
schikken 7 vrijwilligersorganisaties over zulke coaches. Wij hebben geen zicht op het aantal vrijwil-
ligers dat door deze coaches ondersteund wordt. 
 
• Minimaal 25 organisaties presenteren hun vrijwilligersfuncties; 200 Arnhemmers bezoeken deze 
beurs. 
Resultaat: deze activiteit is verschoven naar 2016 
Toelichting: op verzoek van vrijwilligerscoördinatoren verschoven naar30 januari 2016. Dat blijkt voor 
veel mensen een natuurlijk moment te zijn om nieuwe voornemens uit te voeren. In september moet 
de beurs met teveel andere evenementen concurreren. Op uitnodiging van het RIBW wel een bijdrage 
geleverd aan de organisatie van een geslaagde Participatiebeurs in november in Arnhem-Zuid.  
 
• 30 teams met in totaal 350 vrijwilligers hebben een klus uitgevoerd bij een Arnhemse maatschap-
pelijke organisatie. 
Resultaat: meer dan behaald 
Toelichting: voor de 67 klussen die Arnhemse organisaties voor NLDoet hebben ingediend waren 847 
vrijwilligers nodig. Er hebben zich ruim 650 vrijwilligers gemeld, 76% van het gevraagde aantal. Daar-
door konden 40 projecten volledig, 19 projecten grotendeels en 8 projecten niet uitgevoerd worden.  
 
• 75 taalkoppels zijn gevormd. 
Resultaat: ruimschoots behaald 
Toelichting: in totaal zijn 113 Taalkoppels gevormd. De komst van vluchtelingen naar Arnhem, leidde 
tot een toename van vrijwilligers die zich specifiek voor vluchtelingen wilden inzetten, o.a. als Taal-
maatje. Feitelijk ontbraken de middelen om meer dan 75 koppels te vormen. Door onderbesteding op 
andere activiteiten (vrijwilligersbeurs, Goed Geregeld) konden we extra tijd investeren in Taalmaatjes. 
 
• 30 maal groepsvoorlichting gegeven aan leerlingen, docenten en ouders; stagecoördinatoren gefa-
ciliteerd; website gevuld en geactualiseerd; aantal stagemogelijkheden uitgebreid; nieuwe stages 
ontwikkeld die aansluiten bij het wijkgericht uitvoeren van de MaS; meer makelen en verbinden in 
vrijwilligersorganisaties en scholen. 
Resultaat: behaald 
Toelichting: 20 klassen op verschillende scholen voorgelicht, website www.Mas-xpress.nl bijgehouden 
en bijgedragen aan bijeenkomst voor MaS-schoolcoördinatoren. Met 8 scholen contact over de invul-
ling en uitvoering van stages; groepsklussen geregeld bij een viertal zorgorganisaties; plan opgesteld 
om wijken te betrekken bij de invulling van stages. Op een enkeling na heeft elk schoolbestuur voor 
een doorstart gekozen van de MaS. Wel zijn erop scholen minder uren beschikbaar voor coördinatie, 
waardoor VIA meer inzet op het bieden van concrete stagemogelijkheden. Samen met de middelbare 

http://www.mas-xpress.nl/


scholen heeft VIA de wethouder daar een plan voor voorgelegd, waarin het accent ligt op het realise-
ren van stageplekken en –projecten in de directe omgeving van de school. Deze worden in uitvoering 
gebracht door middel van lintstages en themaweken. Doordat VIA onderdeel is geworden van Rijn-
stad is de verbinding naar de wijk goed te realiseren.  
 
• In het kader van werving 100 organisaties bezocht, 100 telefonische gesprekken gevoerd, 25 stan-
daard en 25 maatwerk adviezen verstrekt, 50 doorverwijzingen gerealiseerd. 
Resultaat: ruimschoots behaald 
Toelichting: in totaal zijn met 66 organisaties adviesgesprekken gevoerd over vrijwilligersbeleid. 
Daarnaast beantwoorden wij bijna dagelijks telefonisch en per email gestelde vragen. Werkbezoeken 
schieten er wat bij in nu we onze focus steeds meer op de wijk gaan richten. De zes de teamleden van 
VIA/Volare zijn gekoppeld aan één van de acht stadsdelen. Zij informeren en adviseren daar de wijk-
teams over zaken die betrekking hebben op vrijwilligers(werk), nemen deel aan Kwartiertafels of So-
ciale tafels en komen in contact met vrijwilligersorganisaties die met name op wijkniveau actief zijn. 
Onze inbreng in de wijk wordt gewaardeerd en levert veel informatie, nieuwe contacten en nieuwe 
vragen op. Zoals eerder vermeld weten wijkcoaches ons steeds beter te vinden. 
 
• Er is een toegankelijke website die jaarlijks minstens 10.000 bezoekers antwoord geeft op de meest 
gestelde vragen over vrijwilligerswerk. Daarnaast beantwoording van 1.200 telefonische, per e-mail 
of mondeling in In de Weerd gestelde vragen. 
Resultaat: behaald 
Toelichting: Er is geïnvesteerd in een update van onze huidige website, die in het voorjaar 2016 de 
lucht in gaat. Daarnaast vragen Arnhemse burgers, wijkcoaches en hulpverleners ons, maar ook MVT, 
steeds vaker om praktische hulp. Om nieuwe hulpbronnen aan te boren- bijvoorbeeld mensen die wel 
iets voor een ander willen doen, maar zich niet als vrijwilliger aan een organisatie willen binden, zijn 
we dit najaar met 8 andere organisaties gestart met de implementatie van online platform 
www.WeHelpen.nl  . We verwachten dat WeHelpen interessant is voor mensen die wel eens iets voor 
een ander willen doen, maar zich niet als vrijwilliger willen binden aan een organisatie.  
 
• Er zijn twee netwerkbijeenkomsten voor 30 coördinatoren en twee intervisiebijeenkomsten voor 
15 coördinatoren georganiseerd. Er is bijgedragen aan twee netwerkbijeenkomsten voor stagecoör-
dinatoren. Er is een netwerkoverleg voor 40 vrijwilligerscoördinatoren in de sport, 8 eigen workshops 
met 10/30 deelnemers en een werkconferentie voor minimaal 80 deelnemers georganiseerd. 
Resultaat: meer dan behaald 
Toelichting: de organisatie van de Inspiratie en Netwerkdag voor (50) vrijwilligerscoördinatoren 
ondersteund (februari); 2 netwerkbijeenkomsten voor 35 vrijwilligerscoördinatoren (april & okto-
ber); informatiebijeenkomst voor verwijzers (35 wijkcoaches en persoonlijke begeleiders AWBZ) 
over ‘vrijwillige coaches (april); 7 bijeenkomsten voor het Platform buurtprojecten; op uitnodiging 
een tiental workshops en lezingen verzorgd; de organisatie van het 3e Participatiedebat in In de 
Weerd gecoördineerd. 
 
• Vragen en verzoeken van burgers en organisaties om belangen te behartigen zijn beantwoord. 
Resultaat: behaald 
Toelichting: vragen hadden vooral betrekking op het toestemmingsbeleid van het UWV om met be-
houd van uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen. Tweemaal casuïstiek besproken met vertegen-
woordigers van vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties en het UWV Arnhem/Ede. Dit overleg 
is effectief: de casuïstiekbesprekingen hebben geleid tot duidelijkere en soepelere spelregels. Uit een 
inventarisatie die in mei onder vrijwilligersorganisaties werd gehouden, waren de organisaties over-
wegend positief over de nieuwe toetsingspraktijk en het kortere lijntje met het UWV. 
 

http://www.wehelpen.nl/


• Er zijn 3 nieuwsbrieven naar 500 e-mailadressen en verschillende nieuwsflitsen bij actualiteiten 
verstuurd. Wekelijks is er informatie gegeven over vrijwilligerswerk op Facebook en via Twitter. 
Resultaat: gerealiseerd 
Toelichting: Nieuwsbrieven zijn in februari en juni verstuurd; op basis van actualiteit zijn enkele korte 
Nieuwsflitsen verspreid en we zijn dagelijks actief op Facebook en Twitter.  
 
• Tijdens 10 voorlichtingsbijeenkomsten zijn tenminste 150 personen voor vrijwilligerswerk geïnte-
resseerd.  
Resultaat: behaald 
Toelichting: we hebben in alle wijkteams voorlichting gegeven over vrijwilligerswerk en onze dienst-
verlening op dit terrein; we organiseerden zelf 2 algemene informatieavonden over vrijwilligerswerk 
(totaal 40 deelnemers) en gaven daarnaast voorlichting op bijeenkomsten die door derden werden 
georganiseerd; we organiseerden voor/over vrijwillige coaches twee informatieavonden, voor Taal-
maatjes twee trainingen en voor Vrijwillige Coaches twee trainingen van 3 bijeenkomsten en twee 
intervisiebijeenkomsten. 
 
• Er is bijgedragen aan de organisatie van Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk & Jeugdlintje. 
Resultaat: behaald 
Toelichting: de prijsuitreiking vond plaats op 27 november. VIA verzorgde de werving van kandidaten 
en de prijsuitreiking. VIA leverde ook een bijdrage een de voorbereiding en uitvoering van de Wijkprijs 
die op 11 juni werd uitgereikt. 
 
• 5 Arnhemse organisaties zijn begeleid bij het behalen van de kwaliteitsonderscheiding ‘Goed Gere-
geld’. 
Resultaat: niet behaald 
Toelichting: er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld. Een organisatie die moet opkomen 
voor herbeoordeling zit momenteel in een reorganisatie. Rijnstad doorloopt het traject om tot een 
kwaliteitsonderscheiding te komen en wordt uit het oogpunt van onafhankelijkheid daarbij begeleid 
door een onafhankelijke adviseur. 
 
• Er is contact onderhouden met regionale en landelijk kennisinstituten op het terrein van vrijwillige 
inzet en deze verworven kennis is beschikbaar gesteld aan Arnhemse organisaties. 
Resultaat: behaald 
Toelichting: bijeenkomsten bijgewoond die zijn georganiseerd door Spectrum met Elan, ‘Het begint 
met Taal’, Movisie en NOV. Inhoudelijke bijdragen geleverd aan de voorbereiding van een themabij-
eenkomst in mei en het jaarcongres in november van NOV. 
 


