Gedeelde basis
1. We werken vanuit passie & plezier
2. We toetsen aanvragen op
maatschappelijke waarde en stellen

VRIJWILLIGERSWERK
IN MAASTRICHT

samen de criteria vast
3. Er zijn subsidies in vele vormen, vast &
flexibel, kort & lang, voor organisatie &
projecten, oude & nieuwe initiatieven
4. We ontschotten op meerdere fronten,
zowel binnen budgetten als de gemeente

Toekomstdialoog, 3 oktober 2015

5. We komen samen om resultaten
transparant met elkaar en de stad te
delen
6. We bouwen een Toegangshuis voor de
vrijwilligerspoule om te verbinden en
kennis te delen
7. We nemen verantwoordelijk voor
samenwerking en co-creatie
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TOEKOMSTDIALOOG

Wat vooraf ging

Op zaterdag 3 oktober komen de stakeholders in
het vrijwilligersveld in Maastricht opnieuw
bijeen in het Mosae Forum. Ze zijn met elkaar op
zoek naar het antwoord op de vraag: “Hoe
realiseren we een transparant subsidiebeleid dat
vrijwilligersactiviteiten stimuleert om invulling
te geven aan welzijn en zorg voor de toekomst?

De dialoog over de vernieuwing van het
subsidiebeleid voor vrijwilligers is in 2014
gestart. Dit heeft een tijdelijke subsidieregeling
opgeleverd. Begin 2015 heeft de gemeenteraad
besloten om de nieuwe verordening opnieuw in
dialoog met de stakeholders vorm te geven. Op 6
juli 2015 was hiervoor de eerste bijeenkomst.

Deze keer ligt de focus op de toekomst. Als we
onze ambities hebben waargemaakt, hoe ziet het
vrijwilligersveld er in 2020 dan uit? Wat is onze
gedeelde basis voor de toekomst?

De nieuwe verordening wordt begin 2016 aan
College en Raad gepresenteerd.

“Als wij onze ambities
hebben waargemaakt,
hoe ziet het
vrijwilligerswerk in
Maastricht er in
2020 dan uit?”

Wie zijn erbij? 36 vrijwilligers en professionals van uiteenlopende vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen en de gemeente:
Ad Jongepier (Humanitas), Bianca Vaesen (gemeente), Chris Hoekstra (buurtplatform), Denise Maas (Woonpunt), Emiel van Helsland (Toon Hermans Huis),
Evelien Meijerink (gemeente), Genoveef Leers Poelmans (raad), Gertie de Veen (Steunpunt Mantelzorg), Guido Doijen (Scouting), Harry Lamers
(Kerkgenootschap), Huub Kerstens (gemeente), Ingeborg Wesdorp (raad), Jan Karel Bolleman (COC), Jeske Lamers (gemeente), John Olders (buurtplatform), Jos
Vandewall (Samen Onbeperkt), Juul Hardenberg (Radar), Karin Gybels (gemeente), Karin Weusten (gemeente), Marlie van de Berg (Levanto), Marlise Korsten
(raad), Michal Steyns (Serve the City), Miranda Clermont (Scouting Titus Brandsma), Nadia Comans (Envida), Nancy Clermont (Scouting Titus Brandsma), Nando
Ngandu (Smile to the Future), Osman Ozturk (Tevhid), Peter van Minderhout (buurtplatform), Petra Maas (Trajekt), Richard Schoffeleers (raad), Rob van Dijk
(Code043), Roos-Marie Bal (Kenniscentrum Empowerment), Sami Azizi (Servatius), Sarah Smeets (Moetiara Moloeloe), Sheila Oroschin (The Masters).
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Vrijwilligerswerk in 2020
Stel je voor het is vandaag 3 oktober 2020. Alle ambities uit 2015 zijn
waargemaakt. Hoe ziet de toekomst er dan uit? Gemixte groepen gaan in
gesprek aan de hand van de onderstaande thema’s:
1. Welzijn & Zorg - Waar gaat dat over? En waar niet? Hoe draagt
vrijwilligerswerk bij aan welzijn en zorg in de stad? Hoe dragen
vrijwilligerssubsidies hieraan bij? Welke behoefte dekken we? Hoe is
Welzijn & Zorg binnen de gemeente georganiseerd?
2. Basissubsidies - Hoe gaan we om met basissubsidies? Wie komt er voor in
aanmerking en wie niet? Wat wordt gesubsidieerd, alleen organisatiekosten
of ook activiteiten en welke dan? Of bieden we een vast percentage en hoe
hoog moet dat zijn? Wordt dit voor meerdere jaren ineens verstrekt of ….?
3. Flexibele financiering - Wat is het doel van flexibele financiering? Hoe
draagt het bij aan innovatie? Thematisch, op doelgroep of …..? Stadsbreed
en/of buurtgericht? Tenders en/of open inschrijving? Hoe houden we het
flexibel?

“In 2020 geven we vrijwilligers
ruimte en waarde”

4. Beoordeling aanvragen & resultaten - Hoe beoordelen we aanvragen? Wie
beoordeelt, de gemeente, bewoners, andere stakeholders, ….? Hoe
selecteren we die en voor welke termijn? Hoe wordt gerapporteerd over
resultaten? Kunnen we vooraf meetpunten definiëren? Hoe maken we het
transparant?
5. Samenwerking - Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe leren we van
elkaar? Hoe werken we met elkaar samen? Vrijwilligers, zorgorganisaties,
overheid, onderwijs, bedrijfsleven, etc….. Hoe versterken we elkaar? Zijn er
nieuwe organisatiemodellen?
6. En verder - Wat doen we nog meer, wat we nu nog niet doen?
In vijf groepen met maximale menging van professionele achtergronden
werden de vragen uitgediept en vervolgens in woord en beeld gepresenteerd.
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Weg met de hokjes

”Kom meedoen”

Toekomstdans

Deze groep gooit letterlijk alle hokjes uit het
verleden weg. Waaronder:

• We moeten de balans te vinden tussen
mensen, in het werk, in subsidies.
• Onderkennen dat we ons nu in allerlei bochten
wringen als vrijwilliger.
• Dat we naar elkaar luisteren en vrijwilligers
zien als gelijkwaardige partners, en de lol erin
houden.
• Samen zijn we bezig alle faciliteiten op te
bouwen voor de toekomstvisie van 2020.
• We zijn als een schaakspel waarin iedereen
een rol heeft.
• Flexibiliteit is belangrijk, ook in subsidiëring.

Deze groep brengt 2020 tot leven door middel van
een dans. Hun choreografie voor de toekomst
ziet er als volgt uit:
• De gemeente en de gemeenteraad bepalen
samen eerst de kaders. Daarna gaan de
basisorganisaties op zoek naar basissubsidies
en wordt er gekeken wat er nog meer in de
stad te doen is.
• Er zijn afspraken over hoe het geld -flexibelverdeeld wordt.
• Samenwerkingsverbanden veranderen
continue, deelgroepen kunnen afvallen en een
nieuwe constellatie binnen de basisstructuur
vormen.
• Aan het eind van het jaar komt iedereen
bijeen om te reflecteren op het jaar: Wat
hebben we gedaan? Wat moet er nu gebeuren?
Samen kijken we naar de toekomst.

• Wat is de zorg? Dat is dat ik me goed in mijn
vel voel, hoe ik daar kom is niet strak bepaald.
• De subsidie is flexibel en er is de mogelijkheid
het langer dan een jaar te laten duren.
• De gemeente stimuleert vernieuwing, prikkelt
waar nodig en komt ook naar de vrijwilligersorganisaties toe met ideeën.
• Bij de beoordeling laten we ook de strakheid
los: de gemeente kijkt er naar en professionals
en stakeholders kijken mee.

“We hebben het
hokjesdenken losgelaten”

Verder hebben we in 2020:
• Brede stimulering van bewoners
• Cyclische toetsing van basissubsidies
• Flexibele subsidies
• Transparante beoordeling ook op duurzame
impact
• Eigenaarschap als belangrijkste thema
• Waarde en ruimte voor vrijwilligers
• “Kom meedoen”, het liefst door de buurman.

“In 2020 zijn we met
zijn allen één team”
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Balans tussen hart en ruit

”Wat juicht hij mooi!”

Groep 4 streeft naar een volledige wisselwerking
tussen hart en ruit. Het verstand en de wens
werken samen en over en weer.

Een sprookje over een nijlpaard dat naar school
gaat om te leren juichen. Het nijlpaard besluit na
de les voortaan om de meest onverwachte
momenten te juichen, zodat iedereen zou
denken ‘Wat juicht hij mooi’.

Welzijn en zorg stellen ons de vragen en de
doelen. We stemmen af met andere organisaties,
want in deze complexiteit kunnen we het niet
alleen. Subsidies helpen om dit te realiseren
bieden ondersteuning. Subsidies voor meerdere
jaren zijn mogelijk, dan zijn er meerdere eisen.
Voor kleine subsidies hoeft dit wellicht niet.
Simpele subsidies voor simpele vragen.
Co-creatie: minder bureaucratie, meer
samenwerken en gebruikmaken van elkaars
competenties. Brede maatschappelijk gedragen
beoordelingen en een onderzoek naar de
waardering van vrijwilligers.
De maatschappij waar in dit werkt is
participatief, zelfbewust, verantwoordelijk,
zorgzaam en solidair, verantwoordelijk voor
eigen gezondheid, met de mogelijkheden binnen
onze maatschappij.

Het sprookje werd ondersteund met een
tekening die zichtbaar maakt wat belangrijk is
voor 2020:
• Toegang voor iedereen
• Verbinden en ontmoeten
• Vindbaarheid en zichtbaarheid
• Transparantie
• Vele vormen van subsidie
• Efficiënt omgaan met middelen
• Kijken naar eindresultaat
• Samen komen en met tros laten zien waar we
ons geld aan hebben besteed
• Maatschappelijke functie / de hele
maatschappij profiteert van dat wat wij geven,
maken en ontwikkelen.

“De maatschappij
waar in dit werkt is
participatief, zelfbewust,
verantwoordelijk,
zorgzaam en solidair,
verantwoordelijk voor
eigen gezondheid, met de
mogelijkheden binnen
onze maatschappij.”
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Gedeelde basis
Op basis van de toekomstvisualisaties wordt de gedeelde basis onderzocht;
dat wat iedereen die aanwezig is als fundament voor de toekomst beschouwt.
Een gedeelde basis is de beste start voor een succesvolle toekomst.
In het zoeken naar de gedeelde basis worden verschillen erkend en
geaccepteerd. Afwijkende ideeën zijn niet beter of slechter, alleen anders en
daarmee (nog) geen onderdeel van de gedeelde basis.
Onderstaande punten zijn de overeengekomen fundamenten de toekomst:

4. Ontschotten op meerdere fronten
Van budgetten:
• Vrije besteding binnen basissubsidie
Binnen gemeente:
• Brede regeling zonder schotten – iedereen met een (goed) idee kan (op
termijn) aanvragen
• Ontschotten inkomsten + besteding

5. Resultaat zichtbaar maken

1. Passie & plezier

• Samenkomen om te laten zien wat je hebt gedaan; een vorm van toetsen

• We werken vanuit passie
• Het proces draagt bij aan voldoening, plezier en zingeving
• Waardering van vrijwilligers

•
•

2. Toetsen aan maatschappelijke waarde
• We toetsen aan maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld integratie,
•
•
•
•
•

duurzaamheid, saamhorigheid, kwetsbare doelgroepen (visie)
Doelen (flexibele) subsidies samen met anderen (stad) vaststellen
Toetsen door gemeente; samen stellen we de criteria vast
Advies door mix van stakeholders, vorm nog niet duidelijke (welke
stakeholders, wat is de definitie)
Aanvraag: eenvoudig + maatwerk
Efficiënt gebruik van middelen

en transparant
Transparant verslag doen aan elkaar (de stad)
Verantwoording: eenvoudig + maatwerk

6. Verbinden & kennisdelen
• Toegangshuis voor: samen trainen, ruimte delen, communicatie,
•
•
•

vrijwilligerspoule
Vrijwilligerspoule biedt centrale ondersteuning voor proces en uitvoering
en deelt kennis en kunde
Op specifieke thema’s samen trainen en trainingen uitwisselen
Over je grenzen heen kijken: samenwerken met andere organisaties, doen,
acties en doelgroepen

7. Eigenaarschap & co-creatie

3. Subsidies in vele vormen

• Breed bedoeld: Mede-eigenaarschap en verantwoordelijkheid in

• Veel vormen van waarderingstoeslagen (alternatief voor subsidie)
• Groot: groter bedrag, langere toekenning (bijv. 3 jaar)
• Klein: kleine aanvraag, minder eisen en onderbouwing
• Basissubsidie bieden zekerheid t.b.v. structuur
• Basissubsidie is niet star (ook nieuwe organisaties moeten in aanmerking

• Co-creatie: voorbereidend + uitvoerend

samenwerking, solidariteit: verbinden & co-creatie

Er zijn geen punten waar de groep het niet over eens is.

kunnen komen en bestaande kunnen wegvallen); cyclisch toetsen

• Flexibele subsidie ook voor meerdere jaren mogelijk maken/houden
• Flexibele subsidie: bonus en prikkelen als nodig, extra financiën & aandacht
• Transparante aanvraag en verantwoording
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Gedeelde basis:
1. Passie & plezier
2. Maatschappelijke waarde
3. Subsidies in vele vormen
4. Ontschotten op meerdere fronten
5. Resultaten zichtbaar maken
6. Verbinding & kennisdelen
7. Eigenaarschap & co-creatie
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En nu verder?
Deze gedeelde basis’ thema’s worden in werkgroepen verder uitgewerkt.
Diverse deelnemers melden zich hiervoor ter plekke aan. De thema’s worden
ook nog rondgestuurd, zodat anderen zich indien gewenst ook nog bij een
werkgroep kunnen aansluiten.
De uitwerking wordt op een avond, begin december, in de derde dialoogronde
met het stakeholderveld gedeeld. Dit wordt de basis voor het nieuwe
vrijwilligerssubsidiebeleid.

Closing Circle
In een woord wat de deelnemers meenamen van de bijeenkomst:
Verrassend, constructief, handvaten, ontmoeten, samenkomen, samen
werken, co-creatie, inspiratie, intensief, beter, nieuwe inzichten,
herkenning, klaar, stil, nu echt weekend, dankje.

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