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VOORWOORD 
 
Was 2021 een bijzonder jaar voor de Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW)? Het antwoord 
daarop is mijns inziens “ja en nee”! Ja, want heel Nederland was in een mineurstemming door 
alles rond corona. Ook bij VCW konden geplande activiteiten veelvuldig niet doorgaan. En 
tegelijk ook nee, want bij VCW is net als andere jaren weer heel veel georganiseerd. Eenvoudig 
door uit te gaan van wat wel kan en wat wel mogelijk is, zijn er wederom prachtige resultaten 
geboekt.  
 

Zo zijn veel overleggen in 2021 digitaal gehouden. Dan mis je wel even de persoonlijke touch 
en de gezellige afsluiting, maar het leverde veel efficiency op. Er werden goede concrete 
afspraken gemaakt. Thuis werd zorgvuldig alles voorbereid. En binnen de mogelijkheden van 
de coronamaatregelen werden vele activiteiten met een hoge mate van flexibiliteit toch 
georganiseerd. Daarnaast werden ruimtes terdege opgeruimd. En lopende het jaar werden de 
activiteiten van een aantal externe locaties verplaatst naar de prachtige nieuwe ruimte in het 
Van Heeckerenhuis. 
 

Resultaten zijn uiteraard belangrijk. Onder andere ook vanwege corona werd er niet zo zeer 
gescoord op kwantiteit, maar veel meer op kwaliteit. Er was voldoende tijd voor het houden 
van evaluaties, wat zorgde voor goede aanpassingen. Ook werd er gestart met nieuwe 
activiteiten zoals het taalcafé en yoga. Er kwamen ook nieuwe cliënten naar de activiteiten. In 
2022 bemerken we dat alle veranderingen in 2021 mooie successen teweeg hebben gebracht. 
Door de verbetering van de kwaliteit komen er steeds meer cliënten naar de activiteiten van 
VCW. Het is vaak gezellig vol, in de mooie ruimte van VCW in het Van Heeckerenhuis. 
 

Door het NOV (vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) was 2021 uitgeroepen 
tot een nationaal jaar voor vrijwillige inzet. Als thema werd gekozen voor “mensen maken 
Nederland”. VCW heeft hieraan meegedaan door vrijwilligers uit bijzondere doelgroepen 
extra aandacht te geven. Jongeren, expats, vrijwilligers met een migratieachtergrond en 
vrijwilligers met een beperking hebben waar mogelijk volop de aandacht gehad. 
 

In 2021 waren er weer vele successen. Het project “vrijwilligerswerk in de toekomst” is 
absoluut het vermelden waard in dit voorwoord. Een kerngroep van 10 jongeren tussen 25 en 
35 jaar heeft fantastische resultaten behaald met hun gesprekken, betrokkenheid en 
enthousiasme. Er was een workshop omdenken, een avond met introducés, een avond met 
een Lagerhuisdebat en nog veel meer. Het project is veelbelovend en loopt nog door in 2022. 
 

Het bemiddelen van vraag en aanbod van vrijwilligers heeft in 2021 volop digitaal de aandacht 
gehad. De website is geheel vernieuwd en o.a. toegeschreven op de werving en bemiddeling 
van vrijwilligers.  
 

Alle resultaten, successen, vernieuwingen, aantallen en andere vermeldenswaardig heden 
kunt u teruglezen in dit fraaie activiteitenverslag van VCW. Ik wens u daarbij veel leesplezier 
toe. 
 
Leo Bellekom 
Voorzitter 
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VRIJWILLIGERSCENTRALE WASSENAAR 
 
De Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) is in 1983 gestart als lokaal burgerinitiatief en heeft 
zich sindsdien ontwikkeld tot hét onafhankelijk en zelfstandig vrijwilligerssteunpunt van 
Wassenaar. Het bemiddelen van vraag en aanbod van én het waarderen van vrijwilligerswerk 
heeft sinds de oprichting centraal gestaan. Uit die gedachte zijn activiteiten als de 
vacaturebank, Beursvloer Wassenaar, WassenaarDoet, vrijwilligerspassen en de Wassenaarse 
Vrijwilligersprijzen ontstaan. 
Sinds 2011 is bij de VCW een coach Sociale Activering actief. Zij begeleid mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt via sociale activering naar vrijwilligerswerk en waar mogelijk naar 
werk. Daarvoor zijn binnen de VCW een groot aantal activiteiten ontstaan zoals Club Creatief, 
klussenclub van Woesik en het Taalcafé. 
In de loop der jaren is de VCW een broednest van burgerinitiatieven gebleken en hieruit zijn 
de fietsendienst, klussendienst en Repair Café ontstaan.  
Op deze wijze maken 2 betaalde parttime medewerkers en de bijna 50 vrijwilligers van de 
VCW het vrijwilligerswerk in Wassenaar leuker, interessanter en toegankelijker. Uit cijfers van 
de Burgerpeiling uit 2018 blijkt dat Wassenaarders op dit gebied (veel) actiever zijn dan het 
landelijk gemiddelde. Van de inwoners tussen 18-80 jaar is 49 % actief als vrijwilliger (waarvan 
25% in de zorg en 75% elders) en 69% biedt hulp aan buren. Opvallend in de cijfers is de mate 
van betrokkenheid van Wassenaarders in het verenigingsleven, 85% t.o.v. landelijk 57%. 

 
  



            

5 

 

VRIJWILLIGE INZET 
 
“Nederland is het land van vrijwilligers”, zei onze koning tijdens de troonrede van 2019 en ook 
in 2021 geldt dat zeker voor Wassenaar! 
Vanuit een persoonlijk perspectief is het doen van vrijwilligerswerk een manier om met 
elkaar in contact te komen en bij te dragen aan de samenleving. Uit een recent rapport 
(2020) van het CBS blijkt dat vrijwilligerswerk gelukkiger maakt. 
Maatschappelijk is vrijwilligerswerk essentieel voor de kwaliteit van ons dagelijks leven en 
wordt door een terugtrekkende overheid van steeds groter belang. Daarnaast is 
vrijwilligerswerk een belangrijke indicator voor sociaal kapitaal en heeft daarmee een positief 
effect op het welzijn van mensen, de sociale cohesie in de samenleving en de economische 
groei.  
 
Ook voor de Vrijwilligerscentrale Wassenaar was 2021 door Covid-19 wederom een bijzonder 
jaar. Onze ambitieuze plannen voor 2021 hebben we wederom met regelmaat bij moeten 
stellen. Een aantal daarvan hebben we helaas niet tot uitvoer kunnen brengen en moeten 
verschuiven naar 2022. Maar 2021 heeft ons ook veel nieuwe plannen, ideeën en uitvoeringen 
gebracht!  
 
De VCW zet zich in voor het bevorderen, promoten, ondersteunen en waarderen van 
vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord.  
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WERVEN EN BEMIDDELING VRIJWILLIGERS 
 
De VCW stelt zich met betrekking tot het werven en bemiddelen van vrijwilligers de 
volgende doelen: 

1. het werven van vrijwilligers voor Wassenaarse maatschappelijke organisaties  
2. het ondersteunen van inwoners bij het vinden van vrijwilligerswerk (in het kader 

van maatschappelijke betrokkenheid)  
3. het vinden van een zinvolle tijdsbesteding van inwoners (in het kader van 

eenzaamheid en participatie)  
4. het betrekken van specifieke doelgroepen zoals expats, statushouders en jongeren 

bij de Wassenaarse samenleving 
 

Mensen, die als vrijwilliger aan de slag willen, kunnen alle vacatures inzien via de website 
(www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl) of via wekelijks geactualiseerde mappen, waarin 
alle vacatures zijn gebundeld. Behalve bij de VCW liggen deze mappen ook ter inzage bij 
het Gemeentekantoor en de Wassenaarse Openbare Bibliotheek. Een selectie van 
vacatures wordt via onze wekelijkse rubriek in De Wassenaarse Krant en op facebook en 
de website van Wassenaarders.nl geplaatst. Geïnteresseerden in vrijwilligerswerk kunnen, 
normaliter, 2 ochtenden per week binnenlopen op ons kantoor. Ondanks de tijdelijke 
fysieke sluiting in het vroege voorjaar van ons kantoor hebben we ook in 2021 veel matches 
kunnen maken tussen vrijwilligers en organisaties die vrijwilligers nodig hadden.  
 

     
 

 

Overzicht cijfers matchen van vrijwilligers: 
 2019 2020 2021 

Aantal bezoekers inloopspreekuren 98 45 78 

Ingeschreven nieuwe vrijwilligers 105 83 126 

Geplaatste vrijwilligers d.m.v. bemiddeling 38 30 65 

Waarvan mensen met een “rugzakje” - - 15 

Betrokken VCW-vrijwilligers 8 8 6 

 
 

In 2021 kwamen relatief veel inwoners bij ons langs voor hulp bij het vinden van 

vrijwilligerswerk; vaak mensen die geen groot eigen netwerk hebben en zich nuttig 

willen maken voor de samenleving. Mooie win – win -situatie waarbij 

maatschappelijke organisaties blij zijn met de helpende handjes en de vrijwilliger 

zich nuttiger en minder eenzaam voelt. 
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Overzicht cijfers Vacaturebank 2021: 

Categorie 
Stand 
1-1-
2021 

Bij Af 
Stand 
31-12-
2021 

A. Welzijn en Zorg 27 5 3 29 

B. Bestuur en Administratie 10 11 10 11 

C. Chauffeurs 4 2 0 6 

D. Dier, Natuur en Milieu 15 4 5 14 

E. Sport en Recreatie 6 4 0 10 

F. Kunst en Cultuur 6 2 3 5 

G. Fondsenwerving en Goede doelen 9 0 0 9 

H. Voorlichting en Communicatie 5 2 3 4 

K. Vakantiebegeleiding 7 0 1 6 

L. Onderhoud en Techniek 6 2 2 6 

M. Diversen 9 8 6 11 

Totaal 104 40 33 111 

 
 
Overzicht cijfers informatievragen aan de VCW: 
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Vrijwilligerswerk 78 256 290 877 1049 1393  944 2550 

Klussen 1 17 39 20 27 220  70 104 

Vacatures 0 1 5 115 108 -  20 229 

Sociale activering 0 0 0 0 0 25  2 0 

Vrijwilligerspas 0 13 33 119 213 500  11 378 

WassenaarDoet 2 49 42 70 115 98 311 278 

Fietsen 0 7 0 0 0 32  5 7 

Overige  0 0 0 0 0 32 45  0 

Totaal 81 343 409 1201 1512 2301 1408  3546 
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WEBSITE VRIJWILLIGERSCENTRALE WASSENAAR 
 

December 2020 is een interne werkgroep (coördinator met 3 vrijwilligers) gestart met het 
ontwikkelen van een nieuwe website. In juni 2021 is deze vernieuwde website met meer 
informatie over vrijwilligerswerk én sociale activering live gegaan. Op de vernieuwde 
website is ook een koppeling te vinden naar de gemeentelijke website ‘Thuis in Wassenaar’.  
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NATIONAAL JAAR VRIJWILLIGE INZET 2021 
 

Door het NOV (vereniging 
Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk) was 2021 
uitgeroepen tot een Nationaal Jaar 
voor Vrijwillige Inzet. Het thema was 
“Mensen maken Nederland”, waarbij 
extra aandacht wordt gevraagd voor 
de vrijwillige inzet voor een ander. 
Een jaar lang wordt er specifiek 
ingezet op meer en nieuwe mensen 
kennis te laten maken met 
vrijwilligerswerk en te laten zien en 
ervaren hoe leuk het is om dit te 
doen. Als steunpunt voor 
vrijwilligerswerk in Wassenaar én als 
lid van het NOV hebben wij daar graag 
aan mee met het thema “Mensen 
maken Wassenaar samen mooier”.  

Dat hebben wij op 3 manieren gedaan: 
- Interviews met vrijwilligers en organisaties in De Wassenaarse Krant 
- Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 2021 
- Jongerenproject ‘Vrijwilligerswerk in de toekomst’ 

 
 

Mensen maken Wassenaar samen mooier – nieuwe gezichten 
Onder de noemer “Mensen maken Wassenaar samen mooier” hebben we in 2021 elke 
maand aandacht besteed aan één van de doelgroepen nieuwe gezichten. Dit hebben we 
gedaan door in onze wekelijkse rubriek in De Wassenaarse krant een vrijwilliger ui de 
doelgroep aan het woord te laten als ook een organisatie die vrijwilligers heeft uit dezelfde 
doelgroep. Op deze manier hebben we willen laten zien wat vrijwilligers bijdragen aan de 
maatschappij, hoe leuk en waardevol dat is én om nieuwe mensen te vragen zich ook in te 
zetten.  

Maart: Vrijwilliger met migratieachtergrond (Raswan Khorany en St. Jozefschool) 
April: Jonge vrijwilliger tussen 20-35 jaar (Thom de Jong en Stichting Spelenderwijs) 
Mei: Vrijwilliger met een volledige baan (Remi Noordover en SMOW) 
Juni/juli: Jonge vrijwilligers tot 21 jaar (Angelo Satter en Kinderboerderij Wassenaar) 
September/oktober: Vrijwilliger met (lichte) beperking (Sandra de Geus) 
 
 

Op deze manier hebben we laten zien wat vrijwilligers bijdragen aan de 

maatschappij, hoe leuk en waardevol dat is én om nieuwe mensen te vragen zich ook 

in te zetten.  
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Jongerenproject “vrijwilligerswerk in de toekomst” 
Vrijwilligers zijn onmisbaar nu maar ook in de toekomst om Wassenaar mooi(er) te maken. 
Gezien de grote vergrijzing in het vrijwilligersbestand in Wassenaar, en daarmee de 
kwetsbaarheid voor de toekomst, zijn we in gesprek gegaan met jonge mensen van 25 tot 
35 jaar; onze vrijwilligers van de toekomst. Deze doelgroep is nu vaak niet bekend met 
vrijwilligerswerk en zijn zij op de traditionele manier van werven niet te enthousiasmeren 
voor vrijwilligerswerk. Er is veel “concurrentie” met werk, vrienden en vrije tijd.  
Met een kerngroep van 7 jonge mensen uit de genoemde leeftijdscategorie, met diverse 
achtergronden, zijn we aan de slag met het thema “vrijwilligerswerk in de toekomst: hoe 
vinden en binden we jonge vrijwilligers. In het voorjaar van 2022 worden we de uitkomsten 
van ons project waarmee vrijwilligersorganisaties in Wassenaar beter kunnen inspelen op 
de behoefte en voorwaarden die jonge vrijwilligers stellen aan het doen van 
vrijwilligerswerk.   
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Krantenartikel DWK t.b.v. Thuis in Wassenaar  
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WASSENAARDOET: 
 
Het in 2019 gestarte online platform WassenaarDoet bleek ook in coronajaar een 
instrument waar inwoners elkaar kunnen vinden voor incidentele, onbetaalde praktische 
en sociale hulp (burenhulp) over de wijkgrenzen heen. Mensen met een beperkt sociaal 
netwerk (eenzaamheid) komen in verbinding met anderen. WassenaarDoet is ook een 
platform voor maatschappelijke organisaties die incidentele vrijwillige inzet zoeken.  
   

In maart 2021 bleek Corona helaas langer onder ons te blijven. Op de website van 

de gemeente en op pagina’s in DWK werd WassenaarDoet gepromoot als platform 

voor lokale burenhulp. 

 
Op zaterdag 3 juli gingen een aantal vrijwilligers samen met WassenaarDoet aan de slag 
met de actie ‘tegelwippen’. Ook wethouder Hubert Schokker was van de partij om tegels 
te wippen én om de door Fonds Wassenaar gesponsorde plantjes in de grond te zetten! 
  

 

      
       

 
 

Overzicht cijfers WassenaarDoet: 
 2019 2020 2021 

Nieuwe accounts 61 76 32 

Geplaatste vragen particulieren via website, 
email of telefonisch 

33 43 42 

Geplaatste vragen organisaties via website, 
email of telefonisch 

2 15 6 

Geplaatst aanbod via website, email of 
telefonisch 

8 118 14 

Matches via website  15 69 12 

Matches via bemiddeling - 23 10 

Betrokken VCW-Vrijwilligers 1 2 1 

Aantal ‘visits’ op de website  23.404 32.102 29.444 
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KLUSSENDIENST EN FIETSENWERKPLAATS:  
 
Klussendienst  
De klussendienst helpt mensen met een kleine beurs, mantelzorgers en ouderen die 
niemand in de naaste omgeving hebben om klusjes in huis of tuin te doen. Door de 
vrijwilligers van de klussendienst worden kleine klussen (maximaal één dagdeel)  in huis of 
in de tuin verricht. De klussen zijn zeer divers van aard: ophangen van een lamp, afstellen 
van de televisie, terugplaatsen van een omgewaaide schutting, snoeien van de heg, onkruid 
wieden en dergelijke. Voor het uitvoeren van de klussen wordt een bijdrage van € 5,00 per 
klus gevraagd. Afgelopen jaar zijn er voornamelijk klussen buitenshuis gedaan vanwege het 
feit dat de cliënten, maar ook onze vrijwilligers, in de corona risicogroep vallen.  
                       

“Fijn dat er weer een VCW-klussenman kan langskomen. Vind het ook zo gezellig” 
 

De klussenmannen van de VCW hebben een boom verwijderd uit een tuintje 

zodat er meer ruimte was om de scootmobiel goed kwijt te kunnen. 

 

 

Fietsenwerkplaats  
Mensen met een laag inkomen kunnen hier terecht voor fietsreparatie tegen kosten 
materialen en voor de koop van een opgeknapte tweedehands fiets tegen een vriendelijke 
prijs. Eind 2021 nam na meer dan 20 jaar, om gezondheidsredenen, Harm Wilts afscheid 
als drijvende kracht achter de fietsenwerkplaats. 
 
Overzicht cijfers klussendienst en  
fietsenwerkplaats: 

          

  
  

 2019 2020 2021 

Aantal klussen 57 25 20 

Aantal 
fietsenreparaties 

164 
96 103 

Aantal opgeknapte 
en verkochte 
fietsen 

18 
6 15 

Betrokken VCW-
vrijwilligers 

9 
10 9 
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Ook in 2021 werden er weer fietsen geleverd aan statushouders die hiermee zich 

makkelijker kunnen ‘bewegen’ in Wassenaar én hiermee een stap zetten in de 

integratie in de Wassenaarse samenleving. 

  

Zwerffietsen is een steeds groter wordend probleem. In samenwerking met AH 

Voorschoten zijn door de mannen van de fietsenwerkplaats opgehaald en zoveel 

mogelijk opgeknapt voor verkoop. 

 

 

 

 

WAARDEREN VAN VRIJWILLIGERSWERK 
Het is belangrijk dat organisaties hun eigen vrijwilligers ondersteunen en waarderen om 
hen enthousiast en gemotiveerd te houden. Waar mogelijk proberen wij het belang van 
vrijwilligerswerk in Wassenaar positief onder de aandacht te brengen én te waarderen. 
 
 

Vrijwilligerspas  
Vrijwilligers in Wassenaar kunnen via de VCW een gratis vrijwilligerspas krijgen. Op vertoon 
van de pas krijgen de Vrijwilligerspashouders korting bij zo’n 55 winkels en bedrijven in 
Wassenaar e.o. In december 2021 zijn aan 1367 vrijwilligers de vrijwilligerspas 2022-2023 
uitgereikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht cijfers waarderen van vrijwilligerswerk: 

 2019 2020 2021 

Deelnemende maatschappelijk 
organisaties  

96 97 79 

Pashouders 1980 1842 1433 

Pasaanbieders 80 76 53 

Betrokken VCW-vrijwilligers 4 2 2 

 
 

Ook 2021 was voor ondernemers in Wassenaar een moeilijk jaar. Met de 

vrijwilligerspassen hebben gebruikers(vrijwilligers) een financieel voordeel maar is 

het tevens een klantenbinder voor Wassenaarse ondernemer, ‘win – win’ in optima 

forma! 
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Wassenaarse Vrijwilligersprijzen  
De Wassenaarse Vrijwilligersprijzen 2021 zullen dit jaar uitgereikt worden aan vrijwilligers 
uit specifieke doelgroepen. De doelgroepen zijn: 

- Vrijwilligers met een expatachtergrond 

- Jonge vrijwilligers tot 30 jaar (zowel individueel en als groep) 

- Vrijwilligers met een migratieachtergrond  

- Vrijwilliger met een beperking 

Door een onafhankelijke jury 
bestaande uit Marc van Dijk 
(voorzitter), Jolande de la Rambelje 
(coördinator), Robbin Ruigrok, Bryan 
Hakkeling, Mirjam Franken en Ingrid 
Römer zullen uit de groep 
genomineerden 5 winnaars kiezen. De 
feestelijke uitreiking is vanwege corona 
wederom uitgesteld tot vrijdag 13 mei 
2022 in De Warenar 

 
 
 
 
 
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
Het vergroten van kennis en kunde van vrijwilligers is niet alleen prettig voor de 
organisaties maar wordt vaak door vrijwilligers ook gezien als een waardering. 
Ondanks leuke plannen, onder andere vanuit het Sportakkoord (Wassenaar in Beweging) 
is vanwege corona het niet mogelijk geweest om fysieke workshops te organiseren. Via ons 
platform Wassenaarse Vrijwilligersacademie was het voor vrijwilligers wel mogelijk om 
deel te nemen aan online workshops.  
 

 
REPAIR CAFÉ  
Het Repair Café wordt al jaren georganiseerd in Wassenaar in het kader van 
duurzaamheid in het algemeen en kostenbesparing voor minder bedeelden. Sinds 1 
januari 2021 weer vanuit de VCW-ruimte in het van Heeckerenhuis. 
Door alle Coronamaatregelen was het Repair Café maar 3 maal open volgens een aangepast 
corona-protocol.  Klanten moesten zich van tevoren melden per email met precieze uitleg 
van het probleem, dan het artikel op 1,5 meter afleveren bij de ingang van de VCW-ruimte, 
waarna het (gereduceerde) Repair Café team nijver aan de slag ging. Na twee uur konden 
de klanten hun artikelen weer ophalen.  
In 2021 zijn veel klanten die zich per mail of telefoon aanmeldden ad hoc vanuit huis 
geholpen door onze vrijwilligers.                                                                                                                   
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In september was het Repair Café zichtbaar op een poster in de Langstraat in het kader van 
de Duurzaamheidsweek, op initiatief van de Groene Meent met steun van de Gemeente.  
          

Veel gehoorde reacties van “klanten”:  

Zeer leuk! Hartelijk dank, enorm geholpen! Goed geholpen, maar niet gelukt. Alles 

geweldig!!! Was laat maar toch geholpen, reuze. Mag vaker! Fietspomp niet gered. 

Leuk: nou en of!! Miste niks! Met dank! Alles nagekeken. Gezellig, aardige en kundige 

mensen. 

 

 

Overzicht cijfers Repair Café: 
 2019 2020 2021 
Aantal bijeenkomsten 10 5 3 
Aantal klanten 216 56 74 
Betrokken VCW-vrijwilligers 14 13 12 
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VERBINDEN  
 
NETWERK SOCIAAL DOMEIN 
De Vrijwilligerscentrale Wassenaar is een vaste partner binnen het Sociaal Domein in 
Wassenaar. Met regelmaat wordt zij door de gemeente uitgenodigd deel te nemen aan 
overleggen maar zoekt zelf ook de verbinding met andere partijen. Doordat alle vrijwilligers 
én medewerkers wonen in Wassenaar is de verbinding met allerlei netwerken erg groot en 
wordt die waar mogelijk ook ingezet. 
 
 

SPORTAKKOORD – Fit in Wassenaar 
De Vrijwilligerscentrale Wassenaar is vanaf begin 2020 partner van het lokaal Sportakkoord, 
Fit in Wassenaar. Het doel van het akkoord is om gezamenlijk met netwerkpartners een 
positieve stimulans te geven aan alle inwoners, jong en oud, van Wassenaar om zich meer 
te bewegen en gezond te leven. Voor heel veel (sport-) activiteiten zijn vrijwilligers 
onmisbaar, zoals bij sportverenigingen op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Als 
lokaal steunpunt voor vrijwilligerswerk zijn wij een actieve partner die ondersteuning kan 
geven door:  
 - Werving van vrijwilligers 
 - Waardering van vrijwilligers 

- Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 

- Verbinden van lokale partijen 
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SAMENWERKING IN HET VAN HEECKERENHUIS  
Met veel partners in het van Heeckerenhuis wordt nauw samengewerkt. Zo is er nauw 
contact met vluchtelingenwerk waar gezamenlijk mee wordt opgetrokken in het 
participatietraject van statushouders, werven van vrijwilligers, begeleiding van 
statushouders naar vrijwilligerswerk en het ter beschikking stellen van onze VCW-ruimte 
voor grotere vergaderingen en overleg. De contacten met SMOW zijn veelvuldig en 
veelzijdig en eveneens op het gebied van werven van vrijwilligers en beschikbaar stellen 
van de ruimte t.b.v. bijeenkomsten zoals het mantelzorgcafé. 
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PARTICIPATIE EN INTEGRATIE 
 

COACH SOCIALE ACTIVERING - PARTICIPATIE  
De coach, Suzan van der Goes, krijgt de (bijstands-) cliënten uit Wassenaar doorverwezen 
door de consulenten Werk en Inkomen en de coach participatie, Andrea Bon, van het 
Samenwerkingsverband van de gemeenten Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en 
Wassenaar.  
Doel is om cliënten te laten participeren in de maatschappij. Bijvoorbeeld door hen een 
bijdrage te laten leveren en om hen sociale betrokkenheid te geven c.q. hen uit hun evt. 
isolement te halen via vrijwilligerswerk, taallessen, sociale activiteiten of coachgesprekken. 
In sommige gevallen kan dit een opstap zijn naar betaald werk.  
 
De cliëntengroep bestaat uit drie categorieën:  
1. Een groep van 20-45 jaar, die eigenlijk naar werk zou moeten kunnen maar dat niet weet 
te realiseren. Soms al langer werkeloos, soms een fysieke of psychische historie/ beperking.  
2. Statushouders die de taal minder spreken en vaak fysieke of mentale beperkingen 
hebben vanwege hun (vlucht) verleden.  
3. Mensen die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen. Deze blijken in de praktijk 
moeilijk plaatsbaar in regulier vrijwilligerswerk vanwege o.a. taal en/of 
opleidingsachterstand en/of een mindere geestelijke of fysieke gesteldheid.  
De coach sociale activering kan helpen met: 

➢ Coachgesprekken  
➢ Ondersteunen bij het vinden van taalles  
➢ Zoeken naar een passende activiteit  
➢ Vinden van het juiste vrijwilligerswerk  
➢ Meedenken met vervolgstappen naar werk of een opleiding 

 
 
WERKWIJZE SOCIALE ACTIVERING 
In 2019 is een nieuwe werkwijze afgesproken met de partners van Werk en Inkomen en de 
gemeente.  
Alle cliënten van de consulent Inkomen worden actief gestimuleerd om naar de coach 
sociale activering te gaan voor een kennismakingsgesprek en een mogelijke 
vrijwilligersfunctie en/of activiteit. 
Ondanks vele afspraken hierover is dit niet goed van de grond gekomen.  
In 2020 en 2021 is dit door corona nog verder afgenomen. De consulenten Inkomen 
spraken hun cliënten alleen nog telefonisch en daarnaast waren de meeste activiteiten en 
veel vrijwilligerswerk op een laag pitje komen te staan. 
 
Onderzoek door consulente participatie 
In 2021 is deze werkwijze geëvalueerd en bleek dit niet naar voldoening te werken. Als 
proef is er een consulente participatie (Andrea Bon) aangesteld. Zij heeft een caseload 
gekregen voor een onderzoek met cliënten waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt groot 
is en waarnaar verwachting geen direct zicht op arbeid is. In het onderzoek wordt gekeken 
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welke werkwijze meer beweging geeft bij de cliënten. Ervan uitgaande dat meer 
activiteiten, in de vorm van vrijwilligerswerk, sociale of sportieve activiteiten, zorgen voor 
meer netwerk, minder eenzaamheid en een betere mentale en fysieke gezondheid. 
Dit onderzoek loopt nog. Evaluatie wordt eind Q2 2022 verwacht. 
 
Samenwerking  
De coach sociale activering en de consulente participatie hebben nauw samengewerkt in 
2021.  
Er zijn meerdere cliënten gesproken. De werkwijze die nu gekozen is, is een warme 
overdracht of een startgesprek met en de cliënt en de consulent en de coach om zo 
concrete afspraken te maken. 
Om een gesprek met de coach sociale activering zo laagdrempelig mogelijk te maken, 
hebben we naast folders ook een video gemaakt waarin de coach zichzelf voorstelt. In de 
video zijn ook beelden van het van Heeckerenhuis, het kantoor en o.a. de ruimte van de 
vrijwilligerscentrale te zien. Deze video is gedeeld met de consulenten inkomen en de 
coach participatie. 
 
De cliënten die via deze weg zijn ingestroomd, hebben gemiddeld 4 gesprekken met de 
coach en een aantal is ingestroomd in een activiteit of vrijwilligerswerk. 
Helaas was het aanbod van toegankelijk vrijwilligerswerk in 2021 vanwege corona laag. 
Het contact met deze cliënten is wel zo, dat er een laagdrempelig vervolg mogelijk is zodra 
de situatie dit toelaat. 
 
Verdere cliënten 
Via andere kanalen komen ook cliënten naar de coach sociale activering. Bijvoorbeeld via 
de consulenten werk (o.a. statushouders), via vluchtelingenwerk en via jobcoaches. Veelal 
zijn dit mensen die vanwege persoonlijke omstandigheden niet zomaar aan het werk 
kunnen maar waar een activiteit wel nuttig voor is. In sommige gevallen is vrijwilligerswerk 
uiteindelijk ook een goede opstap naar betaald werk. 
 
Invloed van corona 
De invloed van corona was groot in 2021. Door de diverse lockdowns waren de activiteiten 
onregelmatig open. Niet alle cliënten waren gevaccineerd en veel cliënten waren angstig 
o.a. vanwege eigen gezondheidsproblemen of gezondheidsproblemen van naasten. 
Daarnaast was er ook veel onzekerheid en onwetendheid omtrent corona o.a. vanwege 
taalproblemen. 
Vrijwilligerswerk in de zorg was moeilijk en hierdoor is een deel van de cliënten thuis komen 
te zitten en is de drempel om weer aan de slag te gaan, groter geworden. 
 
 

SAMENWERKING MET DE VRIJWILLIGERS CENTRALE  
De coach sociale activering werkt nauw samen met de vrijwilligerscentrale (VCW). Niet 
alleen vanwege de vrijwilligers vacatures maar ook in een bredere zin. Voor activiteiten 
wordt veelal de ruimte van de VCW gebruikt en de meeste activiteiten worden 
gecoördineerd en begeleid door vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen deels uit de 
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doelgroep van de coach sociale activering en worden ondersteund door reguliere 
vrijwilligers. 
Daarnaast is de VCW ook verantwoordelijk voor het financiële en administratieve gedeelte 
van de coach sociale activering. 
In 2022 komt er een medewerker participatie bij in dienst van de VCW. Deze medewerker 
werkt nauw samen met de coach sociale activering in het ontwikkelen en begeleiden van 
activiteiten voor de nieuwe statushouders in verband met de nieuwe wet inburgering. 
 
In 2020/2021 is de nieuwe ruimte van de VCW opgeknapt (o.a. door vrijwilligers) en vinden 
veel van de activiteiten voor de doelgroep daar plaats. De ruimte heeft een uitnodigende 
en rustige uitstraling om zo mensen een welkom gevoel te geven en hun een veilige plek te 
bieden. De VCW is ook het startpunt van activiteiten die buiten plaatsvinden zoals een 
wandeling of de toekomstige fietslessen. De VCW is daarmee een basis voor activiteiten en 
een veilige omgeving voor de mensen uit de doelgroep. 
 
 

ACTIVITEITEN SOCIALE ACTIVERING 
Om cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren en/of te helpen met 
het ontwikkelen van vaardigheden, wordt in nauwe samenwerking en veelal op locatie van 
de vrijwilligerscentrale het volgende georganiseerd: 
        

• Klussenclub VCW: bij scouting van Woesik worden elke maandagochtend in kleine 
groepjes Nederlands geleerd. Met elkaar wordt klein onderhoud gedaan in het gebouw, 
aan materialen, maar vooral buiten op het terrein.  

• Naailesclub: dames kunnen op maandagochtend bij van Woesik terecht voor 
Nederlands leren en leren omgaan met een naaimachine.  

• Naaitaalles: op dinsdagmiddag kunnen dames bij de VCW terecht om te leren omgaan 
met een naaimachine, leren om kleding te maken en te verstellen. Nederlands spreken 
en sociale contacten opdoen. 

• Club Creatief: sociale contacten opdoen, creatieve activiteiten o.a. schilderen en 
Nederlands spreken. 

• Taal café: elke maandagmiddag Nederlands spreken in een ongedwongen sfeer. 

• Yogales: elke vrijdagochtend yogales om ontspanning te vinden en meer te bewegen. 
Voor al deze activiteiten gold dat zolang de coronamaatregelen dit mogelijk maakten de 
activiteiten zijn doorgegaan. 
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De yogales wordt enthousiast bezocht door een gevarieerd groepje deelnemers. 

Ontspanning en inspanning gaan zo mooi samen. 

 

In de naailes leren de dames deze keer kinderkleertjes maken. We beginnen met 

een eenvoudig jurkje. Al snel ontstaan er mooie kledingstukken waar de kinderen  

trots in rondlopen.  

             

 

Open huis 
In november is twee keer een open huis georganiseerd in samenwerking met de Coach 
Participatie van Leidschendam-Voorburg, Andrea Bon. Alle cliënten uit haar portefeuille 
zijn schriftelijk uitgenodigd voor de open dag. De uitnodiging was zo feestelijk en 
laagdrempelig mogelijk en er is een incentive gegeven in de vorm van een cadeaubon van 
€10. Er zijn twee momenten gekozen, een ochtend en een middag. 
Tijdens het open huis hebben we verteld en laten zien welke activiteiten er zijn.  
Daarnaast zijn er een aantal mensen uit het veld uitgenodigd om te spreken over 
werkmogelijkheden, schuldhulpverlening en de formulieren brigade.  
Er zijn totaal 29 mensen naar de open dagen gekomen waarvan er 11 bekend waren en 18 
nieuwe cliënten. 14 personen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een gesprek of 
een activiteit. Naar aanleiding van het open huis hebben nog 2 cliënten achteraf contact 
opgenomen. 
 

Amer vindt een plek bij de Stoomtrein Valkenburg, waar hij zijn achtergrond in de 

agrarische sector kan gebruiken voor de tuinen. 

Lazkim helpt met het groen van de Vrijwilligers Centrale en biedt ons een olijfboom 

aan. 
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Taal café 
Vanaf juni 2021 verzorgt de coach sociale activering in de ruimte van de VCW en in 
samenwerking met het taalhuis van de bibliotheek een Taal café. Het Taal café heeft 
gemiddeld 12 deelnemers per keer. Het aantal unieke deelnemers is 25. Hiervan is 60% uit 
de doelgroep van de coach sociale activering. De resterende 40% zijn andere niet 
Nederlandssprekende inwoners van Wassenaar. De mix tussen statushouders en expats 
zorgt voor een mooie dynamiek en verbinding. 
 

Vanaf de eerste keer is het Taal café al een enorm succes. Er vinden allerlei leuke 

ontmoetingen plaats die ook na de bijeenkomst voorgezet worden en de 

gezamenlijke spreektaal is Nederlands. Er komen 15 verschillende nationaliteiten 

samen! 

 
 
Pilot Brugklas 
In 2021 heeft de pilot Brugklas plaatsgevonden. De coach sociale activering en de 
coördinator van de Vrijwilligers Centrale hebben op diverse momenten meegedacht over 
de invulling van het participatie traject m.n. voor de deelnemers van de Z route.  
De coach sociale activering heeft 2x een activiteit begeleid voor de deelnemers uit de 
brugklas. Van hieruit worden voor 2022 nieuwe activiteiten ontwikkeld voor de deelnemers 
van de Z route en worden de deelnemers gemotiveerd om deel te nemen aan de bestaande 
activiteiten zoals het Taal café. 
 
Overzicht cijfers Participatie en integratie: 

 2019 2020 2021 

Nieuwe cliënten coach 23 12 28 

Actieve cliënten 92 40 46 

Totaal aantal cliënten 148 - 150 

Gemiddeld aantal gesprekken per cliënt - - 4 

Aantal verschillende activiteiten 2 4 6 

Aantal deelnemers (uniek) - 28 35 

Betrokken VCW-vrijwilligers 6 10 10 
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VCW-ORGANISATIE 

 
HUISVESTING 
 
Sinds medio 2020 beschikt de VCW, binnen het van Heeckerenhuis, over een grote 
multifunctionele ruimte. Het leeuwendeel van de VCW-activiteiten vinden daarin plaats. 
Daarnaast is deze ruimte incidenteel beschikbaar voor andere partijen uit het sociaal 
domein.  
 
Gebruik multifunctionele ruimte 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een ‘eigen’ en gezellige ruimte ervaren mensen minder drempels om deel te nemen 

aan de VCW-activiteiten.    

activiteit dagdeel   aantal 

Vacaturebank  maandag-, woensdag- en 
donderdagochtend 

91 

Repair Café woensdagmiddag  4 

Taalcafé maandagmiddag 29 

Naaitaallessen dinsdagmiddag 8 

Club Creatief dinsdagochtend 21 

Yoga vrijdagochtend 4 

Wandelclub woensdagochtend 3 

Bijeenkomsten VCW    wisselende dagen 16 

Externe partijen    wisselende dagen 21 
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BESTUUR, MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS  
 
Het bestuur van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar bestond eind 2021 uit 4 bestuursleden 
en kwam 12 keer in vergadering bijeen.  
 
Bestuur:  
Voorzitter               Leo Bellekom 
Penningmeester   Reinier Bongers 
Secretaris               Anneke Lequin 
Lid                           John Schrader 
 
Medewerkers: 
Het aantal betaalde krachten bestond eind 2021 uit 3 parttime medewerkers: 

• Coördinator VCW, Jolande de la Rambelje, 24 uur per week 

• Medewerker VCW-WassenaarDoet, Ellen Waasdorp, 12 uur per week 

• Coach Sociale Activering/Participatie, Suzan van der Goes, 12 uur per week 
 
Vrijwilligers: 
Bij de VCW waren in 2021 43 vrijwilligers, waarvan 3 nieuwe, verbonden voor uitvoerende 
werkzaamheden.  
 

Ondanks alle beperkingen met corona hebben we 4 nieuwe vrijwilligers die op vaste 

tijden taken uitvoeren mogen verwelkomen. Daarnaast zien we dat het geen 

problemen geeft om extra vrijwilligers in te zetten bij o.a. het taalcafé.    

  

   

Vrijwilligersbeleid: 
De VCW heeft sinds enige jaren een formeel vrijwilligersbeleid. In dit beleid zijn de taken, 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de organisatie en haar vrijwilligers 
omschreven. Doel hiervan is duidelijkheid te scheppen en het functioneren van de 
organisatie en de vrijwilligers te verbeteren. Het beleid dat voor ieder ter inzage 
beschikbaar is, wordt jaarlijks herzien. 
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FINANCIËN 
 
Om haar activiteiten te kunnen uitoefenen, ontvangt de VCW jaarlijks subsidie van de 
Gemeente Wassenaar. Deze subsidie bestond in 2021 uit verschillende onderdelen:  

• Subsidie voor de Vrijwilligers Centrale Wassenaar en WassenaarDoet 

• Subsidie voor het project Sociale Activering  
Daarnaast werden activiteiten voor Sociale Activering gefinancierd d.m.v. inkoop bij de 
Gemeente Wassenaar. 
De activiteiten/projecten die zijn uitgevoerd door de VCW m.b.v. deze subsidies staan 
beschreven in dit jaarverslag. Voor een specificatie van de omvang en besteding van de 
subsidie wordt verwezen naar het financieel jaarverslag 2021. 
 
Ook in 2021 heeft de VCW met succes een beroep gedaan op donaties van derden. 

 
 

 

Zo is er een donatie geweest vanuit Fonds Wassenaar  

voor de ‘WassenaarDoet tegelwipdag”   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het lokale sportakkoord (Fit in 

Wassenaar) is een bijdrage ontvangen voor 

het jongerenproject “vrijwilligerswerk in de 

toekomst” én een donatie voor materialen 

voor de yoga en beweegclubje van VCW-

participatie” 

 

 

 

 

Bij het opheffen van de Unie van Vrijwilligers in 

Wassenaar heeft de VCW een donatie ontvangen 

van € 1000. Dit bedrag stellen wij beschikbaar aan 

de winnende organisaties van de Wassenaarse 

Vrijwilligersprijzen 2021. 


