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Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet: Samen Sterk 2018 

Ambitie: Het ondersteunen en waarderen van vrijwilligers zodat zij zich in kunnen blijven zetten voor onze samenleving en anderen kunnen stimuleren 

om naar elkaar en hun omgeving om te zien. 

De acties die naar aanleiding van het nieuwe beleid Vrijwillige inzet, worden ingezet zijn in onderstaand schema benoemd met daarbij ook de uitleg van 

deze acties, welke partijen er betrokken zijn en wanneer de actie gepland staat. Het merendeel van de acties moet nog verder uitgewerkt worden. Dit 

uitvoeringsprogramma is dan ook niet bedoeld als statisch document, maar als hulpmiddel om doorlopend scherp te blijven op wat er speelt en welke 

acties ingezet kunnen worden om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de speerpunten. Midden 2018 zal er op initiatief van de gemeente een 

klankbordgroep bij elkaar komen om de acties te bespreken, evalueren en waar nodig bij te sturen op basis van ontwikkelingen.  

Speerpunt 1: Vrijwillige inzet door jongeren stimuleren 

 Maatregelen Hoe Planning Primaat 

binnen de 

gemeente  

Betrokken en 

uitvoerende 

partijen 

Welke acties lopen? 

 DOEL: Jongeren blijven betrekken en interesseren voor vrijwillige inzet. 

1.1 Maatschappelijke stage van 

jongeren in de gemeente 

Hellendoorn versterken.  

Mogelijkheden onderzoeken en 

hier acties aan verbinden.  

 

Doorlopend Team M.O.  

Team Sport 

Stichting De 

Welle en 

Reggesteyn 

Dit wordt meegenomen in de 

planning van 2018 van 

Stichting De Welle.  

1.2 I zet a  het De ate Tea  
van Reggesteyn bij 

vraagstukken m.b.t. 

vrijwillige inzet en jongeren.  

Mogelijkheden onderzoeken en 

hier acties aan verbinden. Begin 

2018 wordt hier een eerste 

gesprek voor gepland. 

Doorlopend Team M.O 

Team Sport 

Stichting De 

Welle en 

Reggesteyn 

Dit wordt meegenomen in de 

planning van 2018 van 

Stichting De Welle. 

1.3 Onderzoeken hoe jongeren 

in de leeftijd van 18 – 27 jaar 

in onze gemeente betrokken 

kunnen worden als 

vrijwilligers.  

Mogelijkheden onderzoeken en 

hier acties aan verbinden.  

 

Doorlopend Team M.O 

Team Sport 

Stichting De 

Welle 

Dit wordt meegenomen in de 

planning van 2018 van 

Stichting De Welle. 

1.4 Onderzoeken hoe jeugd in 

de kleinere kernen meer 

betrokken kunnen worden 

Mogelijkheden onderzoeken en 

hier acties aan verbinden.  

 

Doorlopend Team M.O 

Team Sport 

Stichting De 

Welle 

Dit wordt meegenomen in de 

planning van 2018 van 

Stichting De Welle. 
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door middel van  

vrijwilligerswerk.   

 

Speerpunt 2: Vrijwillige inzet door ouderen stimuleren 

 Maatregelen Hoe Planning Primaat 

binnen de 

gemeente 

Betrokken en 

uitvoerende 

partijen 

Welke acties lopen? 

 DOEL: Activeren van ouderen. 

2.1 Onder de aandacht brengen 

welke mogelijkheden er voor 

ouderen in onze gemeente 

zijn om zich vrijwillig in te 

zetten. 

 

 

Organiseren van een brainstorm met 

de ouderenbonden om te 

ontdekken: 

- Hoe we er voor kunnen zorgen dat 

ouderen geprikkeld blijven om zich 

vrijwillig in te kunnen (blijven) 

zetten, en wat zij van de gemeente 

nodig hebben om dit te kunnen 

doen.  

- Hoe organisaties om kunnen gaan 

met oudere vrijwilligers. Hier acties 

aan verbinden.  

2018 Team M.O 

 

Ouderenbonden 

Stichting De 

Welle 

Dit wordt meegenomen in de 

planning van 2018 van 

Stichting De Welle. 

Inwoners een korte tijd voor de 

pensioengerechtigde leeftijd 

informeren via een brief en wijzen 

op Hellendoorn Doet!, de 

mogelijkheden voor het doen van 

vrijwilligerswerk en mogelijkheden 

voor activiteiten en ondersteunings) 

mogelijkheden binnen onze 

samenleving. 

2018 Team M.O  Stichting De 

Welle  

Dit wordt meegenomen in de 

planning van 2018 van 

Stichting De Welle. 

 



3 

 

 

Speerpunt 3: Krachten bundelen: versterking van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties 

 Maatregelen Hoe Planning Primaat 

binnen de 

gemeent

e 

Betrokken en 

uitvoerende 

partijen 

Welke acties lopen? 

 DOEL: Integrale samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties. 

3.1 Versterken van de 

samenwerking tussen 

vrijwilligersorganisaties 

zodat zij kennis en kunde 

met elkaar kunnen delen 

Organiseren van onder andere: 

- De beursvloer 

- Vrijwilligersmarkt 

- Platform(gelinkt aan Hellendoorn 

Doet) waarbij het aanbod van 

deskundigheid bij verschillende 

vrijwilligersorganisaties in kaart 

wordt gebracht en gedeeld wordt 

met alle vrijwilligersorganisaties in 

onze gemeente, zodat zij elkaar 

zelfstandig kunnen vinden. 

2018 Team 

M.O 

 

Stichting De 

Welle 

Wordt opgenomen in de 

planning 2018 van Stichting De 

Welle. 

Verenigingsondersteuning: 

deskundigheidsbevordering en 

versterking van sportverenigingen. 

O.a. verenigingsadviestrajecten (bijv. 

vernieuwen beleidsplannen en 

versterken kader), thema avonden 

en scholingen. 

Doorlopend Team 

Sport 
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Speerpunt 4: Vrijwillige inzet als kans op werk 

 Maatregelen Hoe Planning Primaat 

binnen de 

gemeente 

Betrokken en 

uitvoerende 

partijen 

Welke acties lopen? 

 DOEL: Iedere inwoner doet naar vermogen mee. 

4.1 De gemeente geeft voorlichting 

aan inwoners met een uitkering 

die zich vrijwillig in (willen) 

zetten.  

Participatieconsulenten geven 

iedere klant voorlichting over 

de mogelijkheden van 

vrijwillige inzet. Stichting De 

Welle geeft de 

participatieconsulenten 

voorlichting over de 

mogelijkheden.  

Doorlopend Team Werk 

en Zorg  

Stichting De 

Welle 

Vrijwilligerswerk onder de 

aandacht brengen is een 

doorlopende actie van de 

participatieconsulenten. 

4.2 De gemeente versterkt de 

samenwerking met betrokken 

organisaties voor het vinden en 

bieden van begeleide 

vrijwilligersplekken.  

Stichting De Welle organiseert 

een netwerkoverleg waarin 

met verschillende organisaties 

wordt afgestemd of er 

voldoende plekken zijn en hoe 

er omgegaan kan worden met 

egeleide 
rij illigersplekke . 

Doorlopend Team M.O Stichting De 

Welle 

Wordt opgenomen in de 

planning 2018 van Stichting De 

Welle. 

4.3 I zet a  de i ter e tie Sporte  
t Werkt : het activeren van 

cliënten die zich bevinden op 

trede 1, 2 en 3 van de 

participatieladder. En inzet van 

Sporte  t Werkt .  die zi h ri ht 
op het activeren van cliënten die 

zich bevinden op de treden 3, 4 

en 5 van de participatieladder. 

Bij Sporte  t Werkt .  ordt 
ingezet op verbetering van 

fysieke, mentale en sociale 

gesteldheid en vaardigheden. 

Dit traject stimuleert tevens 

voor de arbeidsmarkt 

relevante capaciteiten, die 

bijdragen aan toeleiding naar 

werk. 

Het programma 2.0 ziet er als 

volgt uit: 

Sporte  t 
Werkt 1.0 is 

doorlopend 

e  Sporte  t 
Werkt 2.0 is 

een pilot die 

zal starten in 

2018.  

Team Sport 

Team Werk 

en Zorg 

 Sporte  t Werkt .  loopt 
si ds 4 e  Sporte  t 
Werkt 2.0 gaat eind 

februari/begin maart 2018 

starten. 
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1. Sporttraject Het Ravijn (2 

ochtenden per week)  

2. Leefstijltraining (1 ochtend 

per week, gekoppeld naar 

sporttraject) 

3. Beroepsvaardigheid: 

Netwerktraining, sociale 

vaardigheidstraining, 

arbeidsmarkttraining (1 

ochtend per week, gekoppeld 

aan sporttraject)  

4. Werkervaringstraject 

(periodiek, gekoppeld aan 

sporttraject) 
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Speerpunt 5: Koesteren van vrijwilligersorganisaties 

 Maatregelen Hoe Planning Primaat 

binnen de 

gemeente 

Betrokken en 

uitvoerende partijen 

Welke acties lopen? 

 DOEL: Vrijwilligersorganisaties zijn toegerust om hun goede werk, met behulp van vrijwilligers die in hun kracht gezet worden, te blijven 

voortzetten. 

5.1 Ondersteuning bieden bij het 

verhogen van de 

zelfredzaamheid, 

toekomstbestendigheid en 

kwaliteit van 

vrijwilligersorganisaties en 

bewonersinitiatieven. 

Er wordt door ZINiN een platform 

opgezet voor het Talent2020 netwerk 

waar iedereen elkaar kan vinden. Dit 

zal een Facebookpagina 

(bedrijfspagina) worden waarop 

nieuwsberichten en activiteiten 

gecommuniceerd zullen worden. De 

deelnemers van het project 

(scouts/coaches en talenten) kunnen 

elkaar hier vinden en worden op de 

hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen.  

2018 Team M.O 

 

 ZINiN   

 

 

Bijeenkomst organiseren voor 

vrijwilligersorganisaties over het 

vinden en aanvragen van subsidies. 

2018 Team M.O Stichting De Welle Wordt opgenomen in 

de planning 2018 van 

Stichting De Welle. 

Stichting de Welle organiseert op basis 

van een enquête die begin 2018 wordt 

uitgezet trainingen en cursussen. 

2018 Team M.O Stichting De Welle Wordt opgenomen in 

de planning 2018 van 

Stichting De Welle. 

Verenigingsondersteuning: 

deskundigheidsbevordering en 

versterking van sportverenigingen. 

O.a. verenigingsadviestrajecten (bijv. 

vernieuwen beleidsplannen en 

versterken kader), thema avonden en 

scholingen. 

Versterken van pedagogische kennis 

Doorlopend Team Sport 
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binnen sportverenigingen. 

5.2 Deskundigheidsbevordering 

voor vrijwilligers: denk aan 

besturen, boekhouden, 

leidinggeven, EHBO/BHV en 

computervaardigheden  

 

Stichting de Welle organiseert op basis 

van een enquête die begin 2018 wordt 

uitgezet trainingen en cursussen. 

2018 Team M.O Stichting De Welle Wordt opgenomen in 

de planning 2018 van 

Stichting De Welle. 

5.3 Vrijwillige inzet promoten Versterking van de huidige 

communicatie van Stichting De Welle 

om nieuwe vrijwilligers te werven en 

inwoners, vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties te wijzen op 

(ondersteunings)mogelijkheden. 

2018 Team M.O Stichting De Welle Wordt opgenomen in 

de planning 2018 van 

Stichting De Welle. 

Als gemeente een voorbeeldfunctie 

vervullen en actief mee doen met de 

landelijke actie dag in het teken van 

vrijwillige inzet: NL DOET . 

Begin januari 2018 wordt onderzocht 

hoe we hier vorm aan kunnen geven. 

In 2018 is 

NLdoet op 9 

en 10 maart 

Team M.O   

Vrijwillige inzet (digitaal) promoten 

- Berichten m.b.t. vrijwillige inzet 

blijven delen op Facebook en Twitter  

- In 2018 nader onderzoeken hoe we 

hier vanuit de gemeente aandacht aan 

kunnen besteden. 

Doorlopend  Team M.O 

Team Comm. 

  

Een communicatie campagne 

organiseren op de nationale dag van 

de vrijwilliger (7 december) 

- In het Hellendoorn Journaal 

aandacht geven aan deze dag.  

- Op facebook oproepen dat 

organisaties hun vrijwilligers 

in het zonnetje zetten. 

Jaarlijks Team M.O 

Team Comm. 

 

Stichting De Welle  
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5.4 De collectieve 

vrijwilligersverzekering in 

stand houden. 

Het meest uitgebreide collectieve 

vrijwilligers-verzekeringspakket van 

Centraal Beheer Achmea is afgesloten.  

Doorlopend Team M.O -  

5.5 Waardering van 

vrijwilligers(organisaties) 

Onderzoeken hoe we jaarlijks de 

vrijwilligers in onze gemeente kunnen 

bedanken 

2018 Team M.O Stichting De Welle Wordt opgenomen in 

de planning 2018 van 

Stichting De Welle. 

in de ambtelijke organisatie oog 

hebben voor vrijwilligers 

(organisaties): 

- In beleidsvorming ruimte bieden 

voor initiatieven van 

vrijwilligers(organisaties). 

- Consulenten in 2018 een 

training/workshop laten volgen over 

de mogelijkheden van Hellendoorn 

Doet! voor hun cliënten.  

Doorlopend Team M.O 

Team Werk 

en Zorg 

Stichting De Welle  

5.6 `Aanvullende regeling 

gesu sidieerde VOG  

Een (tijdelijke uitbreiding) van de 

landelijke gratis VOG regeling die 

bedoeld is voor vrijwilligers-

organisaties die nu buiten de regeling 

vallen maar waarvoor een VOG voor 

hun vrijwilligers wel vereist of 

noodzakelijk gevonden wordt. Voor 

deze vrijwilligers stelt de gemeente (in 

eerste instantie) gedurende één jaar, 

een gesubsidieerde VOG beschikbaar. 

De VOG zal door de vrijwilliger i.s.m. 

de organisatie aangevraagd en betaald 

worden bij de gemeente, waarna de 

kosten van de VOG te declareren zijn 

bij Stichting De Welle. Stichting De 

Welle ontvangt hiervoor aanvullende 

subsidie. 

vanaf 2018 Team M.O Stichting De Welle Communicatie over 

deze pilot zal eind 

2018 en begin 2019 

plaatsvinden vanuit de 

Gemeente en Stichting 

De Welle. 
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