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Vrijwilligersdialoog 6 juli 2014 

”Hoe realiseren we 
een transparant 
subsidiebeleid dat 
vrijwilligersactivi- 
teiten stimuleert om 
invulling te geven 
aan welzijn en zorg 
voor de toekomst?” 
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TOEKOMSTDIALOOG  
Op zaterdag 3 oktober kwam een groep van 36 betrokkenen bij 
vrijwilligerswerk in Maastricht bijeen in het Mosae Forum. De groep kwam 
samen om met z’n allen naar de nieuwe invulling van de vrijwilliger in 
Maastricht te kijken. De vraag van deze bijeenkomsten is: „Hoe realiseren 
we een transparant subsidiebeleid dat vrijwilligersactiviteiten stimuleert 
om invulling te geven aan welzijn en zorg voor de toekomst?”. Concreet 
ging de vraag van deze bijeenkomst over hoe de verordening voor 
vrijwilligers er in 2017 uit gaan zien. In de ochtend werd er een visualisatie 
van de toekomst gemaakt: ‚Hoe ziet Maastricht eruit in 2020?’. In de middag 
gingen we op zoek naar de gedeelde basis binnen de groep. 

Wat vooraf ging  
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 is hiervan de 
eerste bijeenkomst geweest. Deze verordening moet in begin 2016 aan 
College en Raad gepresenteerd. 

Wanneer: 3 oktober 2015  
Wat: Toekomstdialoog Vrijwilligerswerk Maastricht  
Waar: Mosae Forum, Maastricht  
Wie: 36 vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, 
zorginstellingen en gemeente 

Werkwijze 
De toekomstdialoog brengt 50 tot 100 stakeholders 
rondom het vrijwilligersbeleid in Maastricht bij elkaar 
om samen een breed gedragen toekomstvisie en 
beleidskaders te ontwikkelen.  

!

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

!

Proces  
1. Reflecteer op proces tot nu toe  
2. Visualiseer het ideale toekomstbeeld  
3. Dialoog over de gedeelde basis 

“Hoe ziet Maastricht eruit in 
2020 als we al onze ambities 

hebben waar gemaakt?” 



Maastricht 2020  
Stel je voor het is vandaag 3 oktober 2020. Stel je voor dat alle ambities die 
je nu hebt waargemaakt zijn. Hoe ziet jouw toekomst er dan uit? De groep 
ging met deze vraag aan de slag en keek specifiek naar deze 6 thema’s:  !
a. 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?  !
b. 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 dan zijn? Wordt dit voor meerdere jaren 
ineens verstrekt of ….? !
c. 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?  !
d. 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?  !
e. 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?  !
f. En verder – Wat doen we nog meer, wat we nu nog niet doen?  !
In vijf groepen met maximale menging van professionele achtergronden 
dachten wij na over deze vraag en werden aan de rest gepresenteerd op een 
visuele manier, door middel van tekeningen, toneel, foto’s, verhalen en 
dans. 

“In 2020 geven we vrijwilligers ruimte en 
waarde” 
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Groep 1 bracht hun toekomstvisie over met 
behulp van associatieve foto’s. Zij noemden:   
• Het belang van de balans 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, een flexibele 
subsidiëring.   !

Verder hebben we in 2020: 
• brede stimulatie van de burger,  
• cyclische toetsing van basissubsidies,  
• flexibele subsidies,  
• transparante beoordeling ook op duurzame 

impact,  
• eigenaarschap als belangrijkste thema,  
• waarde en ruimte voor vrijwilligers,  
• en een “Kom meedoen”, het liefst door de 

buurman. 

Groep 2 deed weg met de hokjesgeest in 2020. 
In een toneelstuk gooiden zij letterlijk alle 
hokjes uit het verleden weg. Bijvoorbeeld:  !
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 vrijwilligers-
organisaties toe met ideeën.  
Bij de beoordeling laten we ook de strakheid 
los: de gemeente kijkt ernaar maar profes-
sionals en mensen uit de stakeholder groep 
kijken mee.  

Groep 3 bracht 2020 tot leven door middel van 
een dans. Dit is hun choreografie voor de 
toekomst:   
Eerst zoeken de gemeente en de gemeenteraad 
naar kaders, 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 verdeelt 
wordt, het geld is flexibel. De groep is ook 
flexibel, deelgroepen kunnen afvallen en een 
nieuwe constellatie binnen de basisstructuur 
vormen.  
Aan het eind van het jaar komen de groepen 
weer bijeen om te reflecteren op het jaar: Wat 
hebben we gedaan? Wat moet er nu gebeuren? 
Samen kijken we naar de toekomst. 

 "In 2020 zijn we 
samen met zijn allen een 
team” 



Groep 4 hoopte voor 2020 op een volledige  
wisselwerking tussen hart en ruit. Het verstand 
en de wens werken samen en over en weer.  !
De maatschappij waar in dit werkt is:  
• participatief,  
• zelfbewust,  
• verantwoordelijk,  
• zorgzaam/solidair,  
• verantwoordelijk voor eigen gezondheid, met 

de mogelijkheden binnen onze maatschappij. 
Welzijn en zorg stellen ons de vragen en stellen 
ons de doelen. We stemmen af met andere 
organisaties want in deze complexiteit kunnen 
we het niet alleen.  
Subsidies zijn om dit te realiseren en 
vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. 
Subsidies voor meerdere jaren zijn mogelijk 
dan zijn er meerdere eisen, voor kleine 
subsidies hoeft dit wellicht niet. Simpele 
subsidies voor simpele vragen.  
Er is co-creatie: minder bureaucratie, meer 
samenwerking en gebruikmaking van elkaars 
competenties, brede maatschappeli jke 
gedragen beoordelingen en een onderzoek naar 
de waardering van vrijwilligers. 

Groep 5 vertelde ons 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’. Het sprookje werd ondersteund door 
uitgebreide illustraties waar laten zien werd 
wat belangrijk is voor 2020:  
• toegang voor iedereen,  
• verbinding en ontmoeting,  
• vindbaarheid en zichtbaarheid,  
• transparantie,  
• vele vormen van subsidie, 

• efficiënt omgaan met middelen,  
• kijken naar eindresultaat,  
• laten zien wat we doen en  
• maatschappelijke functie/plezier.
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Gedeelde basis 
In de middag keken we naar gemeenschappelijke raakvlakken die in de 
presentaties van de groepen naar voren kwamen en gingen we op zoek naar 
een gedeelde basis voor de toekomst. We kijken naar de gedeelde basis om 
vast te stellen wat iedereen die aanwezig is als fundament voor de toekomst 
wenst. Een gedeelde basis is de beste start voor een succesvolle toekomst. 
Verschillen dienen hier erkend en geaccepteerd te worden en er zijn geen 
betere of slechtere ideeën. As er men het bij de uitleg van een idee niet eens 
is, is dat onderdeel (nog) geen deel van de gedeelde basis. Uit deze zoektocht 
kwamen de volgende punten:  !
Toetsing en criteria  
• Toetsen aan maatschappelijke waarde - toetsen door gemeente en samen 

stellen we de criteria vast  
• Toetsingscriteria: maatschappelijke functies: o.a. integratie, 

duurzaamheid, saamhorigheid, voor kwetsbare doorgroepen en efficiënt 
gebruik van middelen 

• Criteria vaststellen  
• Verantwoording transparant (+aanvraag) 
• Maatschappelijke noodzaak (toetsing) 
• Advies door mix van stakeholders vorm nog niet duidelijke (welke 

stakeholders, wat is de definitie)  
• Doelen subs (flex) samen met anderen (stad) vaststellen  !
Transparantie 
• Verslag doen aan elkaar communicatie en transparantie aan de stad  
• Samen komen om te laten zien wat je hebt gedaan, een vorm van toetsen 

en transparant – samen aanvraag eenvoudig – maatwerk + 
verantwoording !

Onschotten 
Binnen gemeente:  
• Brede regeling zonder schotten – iedereen met een (goed) idee kan 

aanvragen - niet voor 2017  
• ontschotten inkomsten + besteding  
Van budgetten:  
• vrijheden besteding binnen basissubsidie ontschotten

Passie 
• We doen dingen vanuit passie  
• Het hele proces draagt bij aan voldoening, plezier en zingeving   
• Waardering vrijwilligers  !
Subsidie 
• Veel vormen van waarderingstoelagen (was subsidie) – kleine => kleine 

aanvraag groot => langere toekenning, meer vragen -  
• Kleine bijdrage is minder aanvullen en aantonen en meerdere jaren – 

langere subsidies kan voor 3 jaren zijn omdat je dan ook meer vraagt 
• Basissubsidie moet niet star zijn  (er in er er uit bewegen van vrijwilligers 

organisaties) – cyclisch toetsen  
• Moet beweging in komen – nieuwe club, of weg vallen, meerdere jaren  
• Flexibele subsidie ook voor meerdere jaren mogelijk maken/houden  
• Verantwoording transparant (+aanvraag) 
• Basis subsidie t.b.v. structuur (zekerheid)  
• Flexibele subsidie: bonus en prikkelen als nodig, extra financiën, extra 

aandacht  !
Samenwerking 
• Samenwerking: toegangshuis voor: samen trainen, ruimte delen, 

communicatie, vrijwilligers poule – verbinden en ontmoeten  
• Toegangshuis waar gezamenlijk gekeken wordt op vrijwilligers op te 

leiden, te delen, een vrijwilligerspoule – verbinden en aan het ontmoeten  
• Samen trainen – een kans ervoor op bepaalde thema’s – uitwisselen 

trainingen  
• Kennis en kunde delen centrale pool (ondersteuning)  
• Er is ondersteuning zijn voor proces  
• Over je grenzen heen kijken: samenwerken, andere organisaties, andere 

doel/actie/doelgroep  !
Andere samenwerking   
• Breed bedoeld: Mede-eigenaarschap/ verantwoordelijkheid in 

samenwerking, solidariteit  - verbinden & co-creatie – 
• co-creatie voorbereidend + uitvoerend – co-creatie op alle vlakken !
Er waren geen punten waar de groep nog niet overgekomen was. 



Gedeelde basis:  
• Toetsingscriteria   
• Transparantie  
• Onschotting   
• Subsidie  
• Passie  
• Samenwerking  
• Andere samenwerking
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Meer info 
Heeft u vragen over de vrijwilligersdialogen of over dit verslag? Neem contact op 
met Huub Kerstens:  
E: huub.kerstens @ maastricht.nl 

En nu verder?  
Deze thema’s zullen verder uitgewerkt worden in werkgroepen. Iedereen die 
zich al aangetrokken voelde tot een thema heeft zijn/haar naam daar 
bijgezet. De gemeente stuurt deze thema’s nog een keer rond zodat er nog 
even over nagedacht kan worden en dan bij een werkgroep aangesloten kan 
worden. Deze werkgroepen zullen elk thema verder uitwerken en daarover 
suggesties geven voor het beleid/verordening voor 2017. Na 3 november zal 
er weer een avondsessie plaats vinden waarbij de werkgroepen naar elkaar 
zullen communiceren wat er is uitgekomen – naar een groter publiek.  !
In verband met de pettenkwestie zullen er geen raadsleden aan de 
werkgroepen deelnemen. In elke werkgroep zal een ambtenaar deelnemen 
om mee te schrijven. 

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, 

dankjewel! 
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Aanwezig waren:  !
Adriaan Jongepier –  
Bianca Vaessen – Gemeente 
Chris Hoekstra – Buurtplatform  
Denise Maas – Woonpunt 
Emiel van Helsland – Toon Hermans 
Huis 
Evelien Meijerink – Gemeente 
Genoveef Leers Poelmans – Raadslid 
Gertie de Veen – Steunpunt 
Mantelzorg 
Guido Doijen – Scouting 
Harrie Lamers – Kerkgenootschap 
Huub Kerstens – Gemeente 
Ingeborg Wesdorp – Raadslid  
Jan Karel Bolleman – COC  
Jeske Lamers – Gemeente 
John Olders – Buurtplatforms 
Jos Vandewall – Samen Onbeperkt 
Juul Hardenberg – Radar 
Karin Gybels – Gemeente 
Karin Hennen – Burgerinitiatief Wyck 
Karin Weusten – Gemeente 

!!!
Melanie Fredriks – Toon Hermans 
Huis 
Marlie van de Berg – Levanto 
Marlise Korsten – Raadslid  
Michal Steyns –   
Miranda Clermont – Scouting Titus 
Brandsma 
Nadia Comans – Envida 
Nancy Clermont – Scouting 
Nando Ngandu – Smile to the Future 
Osman Ozturk – Tevhid 
Pascalle Vroegop –  
Peter van Minderhout – 
Buurtplatform 
Petra Maas – Trajekt 
Richard Schoffeleers – Raadslid 
Rob van Dijk - Code043 
Roos-Marie Bal – Kenniscentrum 
Emancipatie 
Sami Azizi – Servatius 
Sarah Smeets – Moetiara 
Sheila Oroschin -, 


