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Tekst, tekst, tekstBeste lezer,

Op het moment van schrijven kijk ik terug op een tweede crisisjaar waarin Covid-19 opnieuw zijn 

stempel heeft gedrukt op ons dagelijks leven. Een periode waarin velen van ons zijn 

geconfronteerd met besmetting, ziekte en/of verlies van dierbaren. Het beperken van 

besmettingsgevaar en het indammen van besmettingen is opnieuw de rode draad geweest voor de 

inrichting van ons dagelijks leven. We hebben onze vaardigheid in het werken met Teams en Zoom 

opnieuw verder vergroot als alternatieve vorm van ontmoeting. En vele sectoren zoals bijvoorbeeld 

het onderwijs, de zorg en onze overheidsorganen hebben prestaties geleverd die eerder niet voor 

mogelijk werden gehouden.

Vrijwilligersorganisaties in ons werkgebied zijn eveneens voor situaties komen te staan die zich niet 

eerder hebben voorgedaan. Afhankelijk van de sector waarin men actief is, waren de 

mogelijkheden om activiteiten te ontplooien beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk. Dat heeft 

creativiteit en flexibiliteit gevraagd van organisaties. Creativiteit in de zin van het zoeken naar 

alternatieve manieren om binnen de beperkingen, manieren te vinden om actief te blijven en de 

band met vrijwilligers in stand te houden. Daarnaast hebben de introductie van nieuwe wet- en 

regelgeving zoals WBTR en UBO en actuele thema’s, zoals veiligheid en omgaan met 

grensoverschrijdend gedrag de nodige aandacht gevraagd van bestuurders.

De mentaliteit om er samen de schouders onder te zetten vertaalde zich ook in 2021 in 

enthousiaste inzet van vrijwilligers. Covid-19 gaf aanleiding tot het ontstaan van nieuwe initiatieven. 

Het bieden en organiseren van vervoer van Alkmaarse inwoners van en naar vaccinatielocaties 

door enthousiaste stadsgenoten is hier een mooi voorbeeld van. Binnen enkele dagen waren we 

als Team Vrijwillig - door de belangeloze inzet van stadsgenoten - in staat om het ontbrekende 

puzzelstukje in het vervoersaanbod te leggen. Het is een exemplarisch voorbeeld dat, in 

tegenstelling tot alle polarisatie die we de afgelopen jaren hebben ervaren, laat zien dat 

saamhorigheid en bereidheid tot belangeloze vrijwillige inzet springlevend is in onze omgeving.

Nu er een periode gloort waarin Covid-19 een minder dominante rol lijkt te hebben kunnen we 

volop aan de slag met de toekomst. Voor Team Vrijwillig betekent het dat we anticiperen op een 

toekomst waarin we verder vorm geven aan onze faciliterende rol. Door het bevorderen van 

samenwerking tussen organisaties en het initiëren van netwerkmogelijkheden werken wij samen 

met de gemeenten en vrijwilligersorganisaties aan een stimulerend klimaat voor vrijwilligers in ons 

werkgebied.
Ruud Herder, Directeur l april ‘22



‘Samen de wereld kleur geven’: dat is waar Team Vrijwillig voor staat. Kleur geven aan 
een wereld waarin het vanzelfsprekend is dat een ieder de mogelijkheid heeft om zijn 
of haar talenten ten goede te laten komen aan de samenleving middels vrijwillige inzet. 
Een samenleving die niemand uitsluit en gebouwd is op een stevig fundament van 
belangeloosheid, vrijwillige inzet en wederkerigheid.

Hoe geven we dat vorm?

Door vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen met promotie, opleiding, advies 
en bemiddeling levert Team Vrijwillig een significante bijdrage aan het onderhouden en 
uitbouwen van dat fundament. Door betrokken te zijn bij vrijwilligersinitiatieven over de volle 
breedte van de samenleving. Door te vinden en te verbinden. Door de spin in het web te zijn 
in het vrijwilligers veld spelen we in op de wensen en behoeften van organisaties en 
vrijwilligers. Door de samenwerking tussen organisaties te bevorderen. Door de matchmaker 
te zijn tussen potentiële vrijwilligers en organisaties via onze website of een persoonlijk 
gesprek. Maar ook door beiden te faciliteren in hun zoektocht naar elkaar. Via 
netwerkevenementen waar men elkaar ontmoet, stimuleert en inspireert.

Wat doen we om dat te bereiken?

Middels promotiecampagnes met een inspirerende, eigentijdse en herkenbare vormgeving 
via alle relevante media bereiken wij een breed publiek. De aansluiting van teamvrijwillig.nl 
op het NLvoorelkaar-platform, een toonaangevend nationaal vrijwilligersplatform met 
optimale mogelijkheden voor vrijwilliger en organisatie, 
maakt dat vrijwilligers en organisaties kunnen profiteren van één van Nederlands’ sterkste 
netwerken op het gebied van vrijwilligerswerk. Door klaar te staan voor organisaties en 
vrijwilligers met expertise en advies, versterken we de vrijwillige inzet in ons werkgebied. 
Team Vrijwillig zoekt en verbindt met passende zorg en aandacht voor organisatie en 
individu. En door het initiëren, organiseren en faciliteren van inspirerende 
netwerkbijeenkomsten en workshops/trainingen brengen we thema's onder de aandacht, 
zorgen we voor verbinding en samenwerking. 

MISSIE



MATCHES

Team Vrijwillig verbindt vrijwilligers en organisaties met elkaar.

Via teamvrijwillig.nl

Dat doen we via onze, op het landelijke platform NLvoorelkaar aangesloten, website 

teamvrijwillig.nl waar organisaties hun vacatures plaatsen en vrijwilligers zich registreren met 

een belangstellingsprofiel. Organisaties en vrijwilligers ontvangen geautomatiseerd berichten 

bij een mogelijke match en worden zo met elkaar in contact gebracht.

Via persoonlijke bemiddeling

Daarnaast besteden we veel persoonlijke aandacht aan vrijwilligers die beter geholpen zijn 

met een persoonlijke aanpak. Voor deze groep staan onze consulenten klaar met 

begeleiding en advies om de weg te vinden naar vrijwilligerswerk. Covid-19 heeft het 

persoonlijk bemiddelen een stuk lastiger gemaakt, maar gebruik van Teams en telefoon 

hebben dat deels kunnen opvangen.

Persoonlijke hulpvragen

Inwoners binnen ons werkgebied die een persoonlijke hulpvraag hebben benaderen Team 

Vrijwillig telefonisch. De consulent gaat op zoek naar een geschikte vrijwilliger om aan de 

hulpvraag te voldoen.

Aantal gerealiseerde 

matches: 

895

Aantal persoonlijk 

bemiddelde vrijwilligers: 

428

Aantal behandelde 

persoonlijke hulpvragen: 

259



MATCHES

Support gebruikers

We helpen vrijwilligers en gebruikers die namens organisaties gebruik maken 

van teamvrijwillig.nl. Dat doen we door iedereen die zich aanmeldt persoonlijk te adviseren in 

het gebruik van het platform. Denk hierbij aan hulp bij de juiste formulering van een 

hulpaanbod en hulpvraag (vacature).

Werving

Voor vrijwilligersorganisaties die op zoek zijn naar meerdere vrijwilligers gedurende het jaar 

of voor bijvoorbeeld een specifiek project voeren we wervingsopdrachten uit. Na een 

adviesgesprek en afstemming over het gewenste profiel, taken, inzetmomenten en 

dergelijke, benaderen wij vrijwilligers uit onze database die aan het gewenste profiel 

voldoen en brengen ze in contact met de organisatie.

Betaalde wervingsopdrachten

Voor beroepsorganisaties die wel met vrijwilligers werken maar in de kern geen 

vrijwilligersorganisatie zijn, voeren we tegen betaling wervingsopdrachten uit. Deze 

opdrachten worden op projectbasis gedaan waarbij ook aspecten als communicatie en 

promotie deel uit kunnen maken van de opdracht. In 2021 hebben we voor onder andere 

Noordwest Ziekenhuizen en voor Alkmaar Sport dergelijke opdrachten met succes 

volbracht.



MATCHES

Bemiddeling nieuwkomers

De activiteiten rondom het bemiddelen en coachen van nieuwkomers hebben we evenals de 

reguliere persoonlijke bemiddelingen in beperkte mate kunnen ontplooien. In ons 

prestatieplan voor 2021, zoals we dat in de zomer van 2020 schreven, zijn we ervan 

uitgegaan dat de beperkingen van Covid-19 in de loop 2021 zouden verminderen en de 

situatie zich langzaam weer zou normaliseren waardoor ontmoetingen weer mogelijk zouden 

worden. 

Maar niets is minder waar gebleken. Ook in 2021 bleken de Covid-19 maatregelen voor het 

grootste deel van het jaar dominant aanwezig waardoor de mogelijkheden om kandidaten te 

zien werden beperkt. Daarnaast hebben we te maken gehad met een aantal andere 

omstandigheden die ons parten hebben gespeeld om onze doelstelling te realiseren. 

Team Vrijwillig heeft zich ingespannen om het netwerk en de samenwerking, die we met 

name met de ontvangende organisaties, taalscholen, maar ook met Vluchtelingenwerk tot 

stand hadden gebracht, te onderhouden om zo snel mogelijk weer te kunnen schakelen als 

de omstandigheden zich zouden verbeteren. In de korte perioden in het jaar waarin de 

Covid-19 beperkingen minder waren hebben we zeven kandidaten bemiddeld.

Met deze kandidaten hebben we de mogelijkheden onderzocht voor geschikt vrijwilligerswerk 

op korte en langere termijn (na Covid-19), al dan niet gevolgd door plaatsing. Daarbij 

uiteraard rekening houdend met persoonlijke belangstelling, beschikbaarheid, ervaring en 

praktische of medische beperkingen. Zes van hen hebben we kunnen matchen met een 

organisatie. Van één kandidaat is bekend dat doorstroming naar betaald werk via Haltewerk 

is bereikt, mede door inzet op meerdere vrijwilligersfuncties.

In veel gevallen bleken kandidaten ook op zoek naar andere vormen van hulp. Met het 

plaatsen van persoonlijke hulpvragen op Teamvrijwillig.nl hebben we daar in veel gevallen 

een rol kunnen spelen om daarin te voorzien. Bijvoorbeeld een vrijwilliger om regelmatig 

contact mee te hebben en conversatie te oefenen.



ADVIEZEN EN OPLEIDINGEN

In contact staan met onze klanten, de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, is voor Team Vrijwillig van essentieel belang om 
haar adviezen en het programma van webinars, bijeenkomsten en workshops zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 
actuele behoefte.

Dat doen we in nauwe samenwerking met andere aanbieders in ons werkgebied, zoals VIP Heiloo waar wij intensief mee 
samenwerken.

Het aanvankelijke programma waarin Masterclasses en een training Vrijwilliger Coördinator de rode draad vormden was 
geschreven vanuit een verwachting dat de impact van Covid-19 aanzienlijk zou afnemen en fysieke bijeenkomsten mogelijk 
zouden zijn.

Niets bleek minder waar en een aanpassing van onze plannen naar digitale alternatieven was onontkoombaar. Dat heeft 
geresulteerd in een aantal in coproducties met partners zoals o.a. het NOV, Geriant, Does Goed geproduceerde webinars
met uiteenlopende onderwerpen. Met dit stukje innovatie in haar dienstverlening heeft Team Vrijwillig een goed 
gewaardeerde vorm van kennisdeling met een groter bereik aan deelnemers weten te realiseren.

Aantal gerealiseerde webinars in 2021: 7

Met een totaal aantal inschrijvingen van 257 personen



PLATFORM ZORG & WELZIJN

Ten aanzien van het Platform Zorg & Welzijn Alkmaar heeft Team Vrijwillig de rol om de samenwerking tussen organisaties te 
bevorderen en om ondersteuning te bieden op bepaalde thema’s en projecten.

Eind 2021 hebben diverse interviews plaatsgevonden met de leden van het platorm. De wensen en behoeften zijn vertaald in 
thema's voor de maandelijkse vergaderingen in 2022. Er is een start gemaakt met het aanbrengen van meer focus in de 
activiteiten van het platform en een strakkere agenda. 

Een andere activiteit is de borging van de digitale aanwezigheid van het platform door middel van een eigen website. Gezien de 
veroudering en het achterstallig onderhoud van de bestaande website is het platform geadviseerd om de website te vervangen. 

Naast de optie tot herontwerpen en bouwen van een nieuwe website is het platform aangeboden om te onderzoeken hoe een 
integratie binnen teamvrijwillig.nl mogelijk is. Daartoe is een demo versie ontwikkeld. 
In 2022 is hiertoe definitief besloten.

Tot slot is een kalender ontwikkeld waar alle organisaties hun activiteiten, cursussen, workshops en campagnes in kwijt kunnen. 
Maandelijks wordt vooruitgeblikt op de komende activiteiten van organisaties, waardoor we gezamenlijk kunnen aanhaken, 
inspelen en ondersteunen. Tevens krijgen we meer inzicht in wat we doen en waar we kunnen aanhaken, zonder dingen dubbel 
te doen. 



ALKMAARSE COALITIE EENZAAMHEID

Als lid van de Alkmaarse Coalitie tegen Eenzaamheid draagt Team Vrijwillig, in 

samenwerking met een breed scala van organisaties, bij aan de bewustmaking en bestrijding 

van eenzaamheid. Bewustmaking door er aandacht aan te besteden in onze communicatie 

en bestrijding door vrijwilligers nadrukkelijk als een mogelijke oplossing te zien tegen 

eenzaamheid.



HELDEN VAN ALKMAAR

De benoemingscommissie van de Helden van Alkmaar, waarin leden van Team Vrijwillig en een afgevaardigde van de gemeente 
zitting hebben, heeft de diverse voordrachten beoordeeld, gewogen en uiteindelijk besloten welke vrijwilligers de titel Held van
Alkmaar verdienden. Daarbij is rekening gehouden en gezocht naar een evenwichtige verdeling over verschillende sectoren. 

Als er geen sprake was van Covid-19 zouden de Helden van Alkmaar tijdens een feestelijke bijeenkomst hun medaille en 
toebehoren uitgereikt krijgen door de burgenmeester of wethouder in aanwezigheid van familieleden. Maar ook in de editie 2021
was dat helaas niet mogelijk.

Daarom is er opnieuw gekozen om de medaille en toebehoren aan de voordeur uit te reiken, waarbij wethouder Robert te Beest 
extra cachet aan de uitreiking wist te geven door zich hier actief voor in te zetten!



VRIJWILLIGERS BEDANKT!

Vrijwilligers Bedankt is het waarderingsevenement waar vrijwilligers en mantelzorgers in onder andere de gemeenten 
Langedijk, Bergen en Heerhugowaard worden bedankt voor hun inzet. Team Vrijwillig verzorgt daarbij de promotie en 
communicatie in Bergen en Langedijk en voor Langedijk verzorgt zij in samenwerking met Wonen Plus tevens het 
evenement.

De editie van 2021 ontwikkelde zich door Covid-19 net als in 2020 tot een aangepaste versie.

Waar het aanbod normaal gesproken voor een aanzienlijk deel uit door vrijwilligersorganisaties aangeboden workshops en 
voorstellingen bestaat bestond het dit jaar voornamelijk uit pakketten. Bij de inkoop van deze pakketten is gekozen om daar 
zoveel mogelijk samen te werken met lokale ondernemers. Dat is door de ondernemers met enthousiasme ontvangen en 
heeft tot een gevarieerd aanbod geleid, dat door de ontvangers met veel waardering is aangenomen!



ALKMAAR BEDANKT!

Met als doel het bereik te vergroten en meer mogelijkheden te bieden aan 

vrijwilligersorganisatie om mee te werken aan een bedankje voor de Alkmaarse vrijwilligers 

is in 2021 de pilot Alkmaar bedankt! gestart.

Alkmaar bedankt! is gebaseerd op het in de omliggende gemeenten succesvolle concept 

Vrijwilligers bedank! Vrijwilligers kunnen hun bedankje verzilveren via een website. Daarbij 

kan men kiezen uit een activiteit of een presentje dat of is ingekocht met een 

maatschappelijke korting of aangeboden wordt door een vrijwilligersorganisatie.

Er zijn tal van vrijwilligersorganisatie die in deze zin iets te bieden hebben. Denk bijvoorbeeld 

aan rondleidingen in een oude molen of een stadswandeling met een gids van de historische 

vereniging. Door met hun aanbod op de Alkmaar bedankt! website te staan geven we de 

organisatie een podium zich te tonen. Daarnaast brengt het aanbieden van een activiteit 

kansen om met nieuwe vrijwilligers in contact te komen.

Deze eerste pilot heeft aan de verwachtingen voldaan met een aanbod van ruim 1200 

activiteiten of presentjes en waarbij bijna 500 vrijwilligers hun bedankje hebben verzilverd.



RESULTAAT IN CIJFERS

Planning Realisatie

Dienst: Adviseren

Adviezen aan organisaties 150 116

Dienst: Opleiden *

Uren actualiseren kennisinformatie website 52 52

Uren onderhoud en ontwikkeling opleiding 52 55

Bijeenkomsten van partners ( digitaal) 10 7

Vrijwilliger coördinator 1 0

Masterclasses Beleid 1 0

Masterclass Werven 1 0

Masterclass Begeleiden 1 0

Masterclass Gespreksvoering 1 0

Vertrouwenspersoon 1 0

Themabijeenkomst Graft-De Rijp 1 0

Webinar WBTR (i.s.m. NOV) 0 1

Webinar Werving 0 1

Webinar Omgaan met dementie ( i.s.m. Geriant) 0 1

Webinar Fondsen (i.s.m. Doesgoed) 0 1

Webinar Grensoverschrijdend gedrag (i.s.m. NOV) 0 1

Webinar Gratis VOG (i.s.m. NOV) 0 1

* De training Vrijwilliger coördinator en de 

Masterclasses zijn i.v.m. Covid-19 

beperkingen geschrapt. In plaats daarvan is 

een aantal webinars aangeboden.



RESULTAAT IN CIJFERS

Planning Realisatie

Dienst: Promoten

Aantal ontvangers per verstuurde nieuwsbrief 3100 4530

Aantal verstuurde nieuwsbrieven 8 9

Aantal volgers Instagram 250 219

Aantal uitingen Instagram 30 28

Aantal likes Facebook 1100 1354

Aantal uitingen Facebook 130 154

Aantal bezoekers teamvrijwillig.nl 60.000 62.897

Publicaties Schermer & Graft De Rijp 1 1

Promotiecampagnes 2 0

Promofilmpjes Social Media 1 8

Promotie via Printmedia 2 3



RESULTAAT IN CIJFERS

Planning Realisatie

Dienst: Verbinden en bemiddelen

Plaatsingen 1000 895

Contact vragers en aanbieders 3500 3596

Hulpaanbieders-vrijwilligers 1000 676

Particuliere hulpvragen 250 259

Geregistreerde organisaties 525

Beheer uren 100 110

Persoonlijke bemiddeling 650 378



RESULTAAT IN CIJFERS

Planning Realisatie

Dienst: Projecten

Tulphulp * 1 0

Jaar van de vrijwillige inzet (onder voorbehoud) 1 0

Waarderen

Helden van Alkmaar 25 19

Alkmaar Bedankt 1 1

Betaalde opdrachten

Noordwest Ziekenhuisgroep 0 1

Alkmaar Sport 0 1

* Mede door de Covid-19 beperkingen 

was er te weinig animo om een 

vervolg van Tulphulp te realiseren.


