
VRIJWILLIGERSWERK
 IN MAASTRICHT 

Vrijwilligersdialoog 6 juli 2015 

”Hoe realiseren we 
een transparant 
subsidiebeleid dat 
vrijwilligersactivi-
teiten stimuleert om 
invulling te geven 
aan welzijn en zorg 
voor de toekomst?” 



TOEKOMSTONDERZOEK
Op maandagavond 6 juli treffen een kleine 50 be-
trokkenen bij vrijwilligerswerk op het gebied van 
zorg en welzijn elkaar in het Mosae Forum in 
Maastricht. Een divers gezelschap van vrijwilligers, 
professionals, sociaal ondernemers, ambtenaren 
en politici. 

Samen onderzoeken ze de vraag: ”Hoe realiseren 
we een transparant subsidiebeleid dat vrijwilli-
gersactiviteiten stimuleert om invulling te geven 
aan welzijn en zorg voor de toekomst?” 

Dit verslag is een weergave van de dialoog van de 
avond. Het proces wordt gefaciliteerd door Perspec-
tivity.

Wat vooraf ging
De dialoog over de vernieuwing van het subsidie-
beleid voor vrijwilligers is in 2014 gestart.  Dit heeft 
een tijdelijke subsidieregeling opgeleverd. Begin 
2015 heeft de gemeenteraad besloten om de nieu-
we verordening opnieuw in dialoog met de stake-
holders vorm te geven. Deze moet begin 2016 aan 
College en Raad worden gepresenteerd. 
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Werkwijze
De toekomstdialoog brengt 50 tot 100 stakeholders 
rondom het vrijwilligersbeleid in Maastricht bij elkaar 
om samen een breed gedragen toekomstvisie en be-
leidskaders te ontwikkelen. 

Principes
• Betrek het 'hele systeem'
• Onderzoek het geheel
• Toekomstgericht & 'common ground' 
• Zelfmanagement & verantwoordelijk voor actie

Proces 
1. Reflecteer op verleden & heden
2. Visualiseer ambitie en gedeelde toekomstvisie
3. Realiteitsdialoog en formuleer kaders voor beleid

 “We zijn veel meer 
gaan samenwerken, 

binnen en tussen 
vrijwilligersorganisaties.” 
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Het systeem in beweging

Stakeholdermap online: kumu.io/Perspectivity/vrijwilligers-maastricht

De stakeholders
Het vrijwilligersveld is een complex sys-
teem van uiteenlopende stakeholders 
die elkaar wederzijds nodig hebben en 
beïnvloeden. De kerngroep heeft acht 
organisatieclusters in de stad rondom 
de centrale vraag geïdentificeerd.  

Genodigden
In iedere groep zijn circa acht mensen 
uitgenodigd die maatschappelijk be-
trokken en/of actief zijn in het vrijwilli-
gerswerk. Samen vormen zij een afspie-
geling van het systeem.
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TRENDMAP



TRENDS
Welke actuele trends en ontwikkelingen zijn van 
invloed op vrijwilligersactiviteiten en het bijbeho-

rend subsidiebeleid op het gebied van welzijn en 
zorg in Maastricht? 

Decentralisatie
Verschuiving van formeel naar informeel. Geïndi-
vidualiseerde solidariteit. Tegenstrijdige regels ma-
ken het ingewikkeld en zorgen voor meer onzeker-
heid. Meer pingpongen tussen professionele en 
vrijwilligersorganisaties. Meer tijdsdruk zet kwali-
teit onder druk. Verdringing op arbeidsmarkt. Druk 
op de mantelzorger neemt toe. Verhoogd gevoel 
van banen inpikken. Spanning tussen professio-
nals en vrijwilligers. 

Samenwerking 
Meer samenwerking en ontschotting binnen en 
tussen vrijwilligersorganisaties onderling. Meer 
samenwerking met bedrijven. Meer samenwerking 
tussen informele en formele sector. Nieuwe net-
werken door digitalisering. 

Rollen
Meer eisen aan vrijwilligers, o.a. verklaring van 
goed gedrag. Hogere kwaliteitseisen. Meer kwali-
teitscontrole. Meer focus op meetbare inzet van 
vrijwilligers. Meer werk verrichten om geld te ver-
garen. Meer professionaliteit binnen vrijwilligers-
organisaties, zowel financieel als inhoudelijk. Min-
der doorstroom. Minder cultuurdiversiteit. Naast 
vrijwilliger ook fondsenwerver. 

Bevolkingssamenstelling 
Veranderende bevolkingssamenstelling leidt tot 
andere behoeften. Vergrijzing en vergroening. Veel 
studenten. Internationaler. Jeugd wordt minder 
betrokken. Meer radicalisering. Meer eenzaamheid.

Projectmatig 
Projectmatige aanpak door gebruik van tenders. 
Verschuiving van structureel naar tijdelijk. Conti-
nuïteit staat onder druk. Innovatie als doel in 
plaats van middel. Meer thematisering. Meer inno-
vatie en creativiteit. Meer kansen voor nieuwe or-
ganisaties.

Andere vrijwilligers 
Er worden andere soorten vrijwilligers aangetrok-
ken. Meer jongeren. Meer ondernemers. Meer so-
cial enterprises. Meer kansen voor mensen met 
een beperking. Internationaler. Outsourcing, oa. 
naar Afrika. Meer anderstalig aanbod. ‘Verplichte’ 
vrijwilligers door veranderende wet- en regelge-
ving. Vaker voor korte klussen. Minder binding. 
Meer scholing van vrijwilligers. Meer scholings-
aanbieders zet druk op kwaliteit van scholing.  

Kosten
Meer mensen hebben minder te besteden. Minder 
mogelijkheden leidt tot minder participatie. Ver-
hoogde kosten voor vrijwilligers, o.a. hoger par-
keergeld. Minder Nederlands geld. Meer Europees 
geld. Andere financieringsbronnen. Verschuiving 
beloningen voor vrijwilligers. Participatie als be-
zuiniging. Tender ten koste van structurele subsi-
die. Tender biedt ook nieuwe kansen en zorgt voor 
meer creativiteit. 
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 “Je bent niet alleen 
vrijwilliger maar ook 
fondsenwerver” 
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TOP TRENDS
1. Meer samenwerking & ontschotting
2. Andere soorten vrijwilligers
3. Veranderende bevolkingssamenstelling 
4. Verschuiving van formeel naar informeel
5. Decentralisatie van zorg en welzijn
6. Meer social enterprises
7. Veranderende rollen
8. Minder structurele subsidie
9. Verschuiving van structureel naar tijdelijk
10. Meer betrokkenheid jongeren



TROTSEN & SPIJTEN
Door ‘trotsen’ en ‘spijten’ te benoemen reflecteren 
de aanwezigen in stakeholdergroepen op hun ei-
gen handelen. Op dingen die ze nu al doen als 
antwoord op de trends en op zaken die ze anders 
zouden doen. Een spijt is een actie of een hande-
ling waar je zelf alles over te zeggen hebt en die je 
anders zou doen als je het opnieuw zou kunnen 

doen. 

Vrijwilligersorganisaties 
Zorg, leefbaarheid, jeugd & ouderen
Trots: 

• Bereikbaarheid
• Samenwerken 
• Wij gaan door!!!
• Onafhankelijk /zelfredzaam
• Flexibiliteit 
• Doeners

Spijt: 
• Indienen te veel tenders 
• Veel werk, weinig resultaat
• Beloftes niet nakomen
• Mij te weinig hebben laten zien 

Buurtplatforms
Trots: 

• Bereikte resultaten 
• Intermediaire rol tussen instanties
• Buurtoverstijgende overleggen en activiteiten
• Focus op de toekomst

Spijt: 
• Toegevoegde waarde lidmaatschap moeilijk 
• Te weinig mensen betrokken bij de besturen 

van de buurtplatforms 

Onafhankelijk, niet-gesubsidieerd 
Trots: 

• Zonder subsidie draaien 
• Professionaliteit van organisatie 
• Innovatie en creatieve capaciteiten 
• Onafhankelijkheid en zelfredzaamheid 
• Verbinden en durven delen en anders 

(ver)delen
• Intrinsieke authentieke motivatie 
• Transparante handelswijze 
• Leggen systeem bloot  

Spijt: 
• Zou meer eisend willen zijn 
• Te bescheiden specifiek op financieel vlak

Vrijwilligersorganisaties met opdracht
Trots:

• Jarenlang inzetten op samenwerking I-F & I-I, 
vaak in voortrekkersrol

• Wat kun je samen doen – Geen vrijwilligers 
alleen voor eigen doelgroep

• Participatie in eigen kring als opstap naar 
participatiemaatschappij

• Activiteiten voor andere vrijwilligers
• Aantal en kwaliteit van vrijwilligers 
• Doen wat je kunt doen —> andere samen-

werkingsvormen —> creatiever
Spijt: 
• Ondoelmatige besteding geld/budget 

• Coaching en begeleiding vrijwilligers gaat ten 
koste van de core business
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Professionele zorg- & welzijnsorganisaties 
Trots: 

• Niet alleen kwantiteit maar ook kwaliteit 
verbeterd 

• Steeds meer ontschotting 
• Meer kansen voor doelgroepen 
• Meer maatwerk voor vrijwilligers en cliënten
• Meer erkenning voor de kwaliteiten van de 

cliënten en het meenemen van de omgeving 
/ het systeem

• Menging van doelgroepen
• Steeds betere ondersteuning vrijwilligers 

Spijt: 
• Goede modellen gebruiken als keurslijf 
• Bewoners niet vanaf begin betrokken
• Dat we niet eerder zijn begonnen 

Gemeenteambtenaren 
Trots: 

• Flexibilisering om tegemoet te komen aan 
andere behoefte bv. in subsidiesystematiek 
en samenwerking 

• Inspiratie en veel goede ideeën 
• Ruimte voor nieuwe/andere vrijwilligers 
• Aandacht/podium —> inspiratie
• Meer/open praten met, in plaats van praten 

over 
• Randvoorwaarden voor nieuwe samenwer-

king (vliegwielen) 
• Samenbrengen budgetten 

Spijt: 
• Onvoldoende uitleg (meenemen)
• Waardering gevestigde activiteiten onvol-

doende benadrukt 
• Te weinig maatwerk in ondersteuning 
• Te late verbreding van de doelgroep (bijv. 

sportverenigingen/ondernemers)

Politici
 “Wij komen nu juist luisteren – wat wij verkeerd ge-
daan hebben. Niet als individuele politici. Met respect, 
komen wij luisteren naar de vrijwilligers. 
Waar zijn we trots op: dat u er bent, dat we kunnen 
luisteren. Waar hebben we spijt van: dat we dat niet 
eerder hebben gedaan.” 

8

Zaterdag 3 oktober! 
De vrijwilligersdialoog wordt op zaterdag 3 oktober 
in het Mosae Forum voortgezet. 

Dan schetsen de stakeholders hoe het vrijwilligers-
subsidiebeleid in 2020 is georganiseerd en wat dat 
oplevert. We gaan in gesprek over de uitgangspun-
ten voor zorg en welzijn, over vaste en flexibele fi-
nanciering, over de beoordeling van aanvragen en 
resultaten, over wie wat doet, over hoe we elkaar 
versterken, etc. 
Uit alle plannen, ideeën en suggesties destilleren we 
vervolgens met elkaar de gedeelde basis.

Meer info
Heeft u vragen over de vrijwilligersdialogen of over 
dit verslag? Neem contact op met Huub Kerstens: 
E: huub.kerstens @ maastricht.nl 


