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Toolbox Ondersteuning Vrijwilligersorganisaties
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Stappenplan Den Haag Doet

VOOR WIE?
Voor organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers.
DOEL
Je vrijwilligersvacature bekendmaken onder potentiële vrijwilligers.

STAP 1
Maak eerst een account aan op de website van Den Haag Doet: www.denhaagdoet.nl.
STAP 2
Na registratie is er een eigen menu. Hier kunnen gegevens worden aangepast en vacatures
en cursussen worden geplaatst. Ook geeft registratie toegang tot de kandidatenbank.
STAP 3
Meld je vacature aan voor een vrijwilligersfunctie.
STAP 4
Zoek actief naar de geschikte kandidaat in de kandidatenbank. Deze kan op verschillende
manieren worden doorzocht.
STAP 5
Wanneer haast is geboden of wanneer de vacature speciale aandacht nodig heeft, neem
dan contact op met een Vrijwilligerspunt (i-Shop XL). Dat gaat actief op zoek naar een
passende kandidaat.
STAP 6
Meld vragen, knelpunten, oplossingen en ideeën bij PEP Den Haag.

ONDERSTEUNING/CONTACT
PEP Den Haag
Riviervismarkt 2
2513 AM Den Haag
070 - 302 44 44
info@pepdenhaag.nl
www.pepdenhaag.nl
PEP Den Haag is verantwoordelijk voor de website en diensten van Den Haag Doet. PEP
Den Haag kan organisaties ondersteunen bij het gebruik van de website en in het algemeen
bij het vinden, binden en boeien van vrijwilligers.
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Stappenplan SZW Werkplein

VOOR WIE?
Voor vrijwilligersorganisaties met vacatures die door WWB-kandidaten kunnen worden
uitgevoerd.
DOEL
Het plaatsen en activeren van WWB-kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt,
die in staat zijn om (eenvoudige) werkzaamheden te verrichten. Deze kandidaten zijn
aangemeld bij het SZW Werkplein (dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Na een intake wordt bepaald waar de focus van de kandidaat gelegd wordt: op werk of op
participatie. Indien de focus op participatie gelegd wordt, is de kandidaat beschikbaar voor
vrijwilligerswerk.

STAP 1
Meld je vacature zo volledig en specifiek mogelijk aan op Den Haag Doet
(www.denhaagdoet.nl). De consulent van SZW Werkplein wijst de kandidaat allereerst op
vacatures die op deze website staan vermeld.
STAP 2
Informeer PEP Den Haag over jouw vacature, zodat deze onder de aandacht gebracht kan
worden van de consulenten van het SZW Werkplein. Zij kunnen dan een geschikte
kandidaat zoeken.
STAP 3
De kandidaat krijgt de vacature mee om een afspraak te maken en te beoordelen of deze
passend is. De kandidaat moet wel gemotiveerd zijn om de activiteit op te pakken, want
vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend.
STAP 4
Neem contact op met de lokale welzijnsorganisatie om te bespreken of, en zo ja, door wie
en hoe de kandidaat begeleid kan worden en wat ontwikkelpunten kunnen zijn.
STAP 5
Zorg voor een goede ontvangst van de kandidaat. Geef een realistisch beeld van de
activiteiten en verwachtingen. Probeer zo goed mogelijk in te gaan op de persoonlijke
situatie van de kandidaat. Wees constructief en flexibel, dat maakt de stap voor de
kandidaat makkelijker .
STAP 6
Bespreek de competenties die in de functie worden genoemd. Let op: deze hoeven niet
allemaal aanwezig te zijn. Bied de kandidaat daarnaast iets extra’s: bijvoorbeeld een (PEP)voordeelpas of ontwikkelingsperspectief. Dit kan voor de kandidaat een extra motivatie
zijn.
STAP 7
Maak bij een ‘ja’ heldere afspraken en leg ze vast op papier, zodat de kandidaat ze later
nog eens kan nalezen. Probeer de kandidaat te koppelen aan een andere medewerker, die
hij of zij wellicht al kent uit de buurt.
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STAP 8
Zorg dat de kandidaat goed ingewerkt wordt en de eerste keer met iemand mee kan lopen.
STAP 9
Koppel het gesprek, de uitkomst en de voortgang terug aan de consulent.

TIPS










Omschrijf je vacature zo concreet mogelijk en maak de eisen niet te uitgebreid.
Bespreek met SZW Werkplein hoe jouw stappenplan er ‘op maat’ uitziet.
Na het plaatsen van de vacature ben je er nog niet. Zorg dat de vacature actueel
blijft en onder de aandacht komt van de doelgroep.
Zorg dat je je wegen binnen SZW Werkplein en PEP Den Haag kent en ook
beschikbaar hebt voor anderen binnen jouw organisatie.
Kijk vooral naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden.
Zorg voor goede aftersales. Blijf in contact met SZW Werkplein en PEP Den Haag
en probeer de stappen voor jouw organisatie te optimaliseren.
Probeer dingen meerdere keren uit.
Deel je successen met andere Buurthuizen van de Toekomst en
vrijwilligersorganisaties.
Bespreek met de consulent van SZW Werkplein wat wel en niet mag volgens de
wetgeving.

ONDERSTEUNING/CONTACT
PEP Den Haag en de consulenten van SZW Werkplein kunnen ondersteuning bieden.
PEP Den Haag
Riviervismarkt 2
2513 AM Den Haag
070 - 302 44 44
info@pepdenhaag.nl
www.pepdenhaag.nl
SZW Werkplein
Klantenservice SZW
070 353 75 00
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Stappenplan Opvolging

VOOR WIE?
Voor de besturen van vrijwilligersorganisaties die het vertrek van de beheerder/coördinator
voorzien en werk willen/kunnen maken van de opvolging.
DOEL
Het zorgvuldig regelen van de opvolging van een beheerders-/coördinatorfunctie in een
vrijwilligersorganisatie.

STAP 1
Beschrijf de visie, de uitgangspunten, de sfeer en de stijl van de organisatie. Wat is
kenmerkend? Wat moet behouden blijven?
STAP 2
Maak een overzicht van de activiteiten van de organisatie, de doelgroep, de gebruikers, het
aantal vrijwilligers, enz.
STAP 3
Maak een profiel van de beheerders-/coördinatorfunctie: Wat zijn de taken? Welke rol heeft
de beheerder/coördinator? Wat is de tijdsinvestering? Welke competenties zijn nodig?
STAP 4
Breng het netwerk van de vorige beheerder/coördinator in kaart: Met welke organisaties en
personen in de wijk wordt samengewerkt? Welke afspraken zijn er?
STAP 5
Maak een opvolgingsdocument: een draaiboek met de belangrijkste gegevens om de
vrijwilligersorganisatie goed te laten functioneren.
STAP 6
Bespreek alle informatie met de beoogde opvolger. Sluiten de verwachtingen aan? Zijn er
verschillen? Is er eventueel ondersteuning, begeleiding of extra training nodig? Is er voor
de nieuwe beheerder/coördinator een back-up of vervanger?
STAP 7
Organiseer een 'warme' overdracht: maak afspraken over het meelopen van de beoogde
nieuwe beheerder/coördinator, introduceer deze bij belangrijke contactpersonen, laat deze
taken overnemen, enz.
STAP 8
Laat los: de nieuwe beheerder/coördinator moet de ruimte krijgen om een eigen stijl te
ontwikkelen of nieuwe activiteiten te bedenken. Overdragen is dus ook loslaten.

ONDERSTEUNING/CONTACT
Een lokale welzijnsorganisatie, PEP Den Haag of de stadsdeelorganisatie kan
ondersteuning bieden.
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Stappenplan Vrijwillige inzet ouders

VOOR WIE?
Voor welzijnsorganisaties, sportverenigingen en andere organisaties die een
activiteitenaanbod hebben voor kinderen en die ouders (en andere betrokkenen) willen
stimuleren om een bijdrage te leveren aan activiteiten.
DOEL
Ouders (en andere betrokkenen) stimuleren om een vrijwilligersfunctie te vervullen bij
activiteiten van de organisatie/vereniging.

STAP 1
Zorg voor een goed afgestemd beleid dat door het bestuur, het kader en de
leden/bewoners wordt gedragen. Communiceer dat dit de manier van werken wordt.
Benoem het in een aantal kernwaarden en stel regels op.
STAP 2
Maak een duidelijke functiebeschrijving voor de vrijwilligersvacatures en communiceer
openstaande vacatures via de website, nieuwsbrief etc. Tip: ouders (of een voogd), die
mee komen bij de aanmelding van hun zoon of dochter, kunnen ter plekke geattendeerd
worden op openstaande vacatures/activiteiten binnen de organisatie/vereniging.
STAP 3
Zorg voor een heldere, eenduidige aanmeldprocedure: via een papieren aanmeldformulier
of digitaal formulier op de website.
STAP 4
Zorg voor een goede introductie van nieuwe vrijwilligers, geef ze een (groeps)training en
begeleid ze. Zorg dat ook zij de waarden en procedures van de organisatie kennen en
handhaven.

ONDERSTEUNING/CONTACT
De afdeling Sportsupport van gemeente Den Haag kan ondersteuning bieden.
Gemeente Den Haag
Afdeling Sportsupport
Loudonstraat 95 (Stadsdeelkantoor Haagse Hout)
2593 RV Den Haag
Telefoon: (070) 353 26 18
E-mail: sportsupport@denhaag.nl
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Stappenplan Marktplaats Accommodaties & Activiteiten

VOOR WIE?
Maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen, scouting, scholen, culturele- en
welzijnsorganisaties die hun accommodatie willen aanbieden voor buurtactiviteiten en/of
hun activiteitenaanbod breder bekend willen maken.
DOEL
De Marktplaats Accommodaties en Activiteiten brengt vraag een aanbod van
accommodaties en activiteiten bij elkaar.
Op de Marktplaats kun je:
Je accommodatie aanbieden voor buurtactiviteiten
Organisaties vinden die op zoek zijn naar ruimte voor hun activiteit
Laten zien welke activiteiten je organiseert
Deelnemers en vrijwilligers werven voor je activiteit

STAP 1
Ga naar www.buurthuisvandetoekomst.denhaag.nl
STAP 2
Meld je accommodatie of activiteit door je op de site kosteloos te registreren en de
verschillende stappen te volgen. De site geeft ook de optie om je activiteit op meerdere
sites te delen, waardoor je een groter bereik voor je accommodatie/activiteit hebt.

TIP
Je kunt je accommodatie/activiteit natuurlijk ook via andere kanalen bekend maken, zoals
websites van partners, buurtwebsites, muurkranten, een wijkapp en wijk- en nieuwsbladen.
Kies een mix van middelen die aansluiten bij de doelgroep.

WEBSITE
www.buurthuisvandetoekomst.denhaag.nl
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Stappenplan Promofilm

VOOR WIE?
Voor vrijwilligersorganisaties die hun organisatie in beeld willen brengen.
DOEL
Een korte film die de vrijwilligersorganisatie goed in beeld brengt, laat zien welke activiteiten er zijn,
hoe de sfeer is, wie de gebruikers zijn, enz.

STAP 1
Bepaal het doel van de film: Wat wil de organisatie met de film bereiken? Naamsbekendheid?
Nieuwe vrijwilligers werven? Activiteiten promoten? Iets anders?
STAP 2
Doelgroep en medium bepalen: Voor wie is de film bedoeld? Welk medium past daarbij?
STAP 3
Bepaal de boodschap. Welke informatie moet gezien de doelstelling helder overkomen?
STAP 4
Bepaal de te filmen onderwerpen: Welke mensen en welke activiteiten moeten in beeld komen?
Wanneer kan dat? Willen die mensen ook in beeld komen (privacy)?
STAP 5
Ontwikkel een scenario: script, stijl, lengte, vorm, enz.
STAP 6
Stel een crew samen: Zijn er eigen vrijwilligers of gebruikers uit de organisatie die mee willen
werken? Zijn er leerlingen die het kunnen doen als maatschappelijke stage of een project? Taken:
camera, eventueel interviews houden, gasten ontvangen en voorbereiden, montage, enz.
STAP 7
Voorbereiding productie met de crew: script doorlopen, opnames plannen, montage plannen,
eventueel training voor bediening apparatuur, toestemming regelen, enz.
STAP 8
Opnames maken volgens scenario.
STAP 9
Montage: selectie beelden, muziek, tekst in beeld, achtergrondstem.
STAP 10
Publicatie: aankondiging via nieuwsbrief, website, social media, enz.
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Succesfactoren vrijwilligersorganisaties

1.

Verbindende kartrekkers
De kartrekkers – de vrijwilligers die de kern vormen van de organisatie – zijn vaak
het gezicht van het buurthuis. Hun visie, stijl, netwerk, enthousiasme, kennis van en
contacten met de buurt zijn doorslaggevend voor het succes.

2.

Draagvlak in de buurt
Zeggenschap en initiatief liggen bij de buurt zelf. Eigen initiatieven worden
gehonoreerd en ondersteund. De initiatiefnemers krijgen zelf verantwoordelijkheid en
zeggenschap over de organisatie en uitvoering van de activiteit. De
beheerder/coördinator faciliteert waar nodig.

3.

Herkenbare activiteiten
De activiteiten sluiten goed aan bij de belevingswereld en wensen van de
buurtbewoners. Gezelligheid, sociale contacten, activering en zorg voor elkaar zijn
belangrijke uitgangspunten. Vieringen rond Pasen, Sinterklaas en Kerstmis kunnen
bijvoorbeeld ijkpunten voor de buurt zijn.

4.

Eigenaarschap
De vrijwilligers bepalen zelf wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Er is geen bestuur.
Bemoeienis van instanties of gemeente is niet nodig. Er is sprake van een hoge
mate van zelforganisatie.

5.

Vaste groep vrijwilligers
Een vaste en trouwe groep vrijwilligers is een belangrijke succesfactor voor de
continuïteit van een buurthuis. De vrijwilligers zorgen zelf voor de planning, de
bezetting en de publiciteit. Ook als de beheerder/coördinator er niet is, kan het
programma gewoon doorlopen.

6.

Gedeelde waarden en ambities
Het is belangrijk dat bepaalde waarden en ambities door iedereen worden gedeeld.
Je kunt hierbij denken aan:
•
•
•
•
•

7.

Iedereen is welkom: iedereen kan en mag meehelpen of deelnemen.
Gedoe wordt snel opgelost: als er wat is, wordt dat gemeld bij de
beheerder/coördinator, die erover in gesprek gaat met alle betrokkenen.
Voor wat hoort wat: iedereen die deelneemt aan een activiteit is zelf ook vrijwillig
actief bij een andere activiteit.
Laagdrempeligheid: iedereen moet kunnen deelnemen, dus de meeste
activiteiten zijn gratis, en koffie en thee bijvoorbeeld tegen kostprijs.
Gelijke monniken, gelijke kappen: iedereen werkt vrijwillig mee en daarom
worden er geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt.

Financieel onafhankelijk
Op de accommodatie na kunnen alle activiteiten worden bekostigd uit de
'barinkomsten' en eventueel uit donaties. Incidenteel kan er via het stadsdeelkantoor
subsidie worden aangevraagd voor een bepaalde activiteit.
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8.

Platte organisatie, korte lijnen
Doordat het buurthuis door de eigen vrijwilligers beheerd wordt, zijn er zeer korte
lijnen. Er is geen bestuur waaraan verantwoording moet worden afgelegd. In het
collectief kunnen keuzes snel worden gemaakt en besluiten snel worden genomen.
De beheerder/coördinator heeft meer een coördinerende en faciliterende functie dan
een leidinggevende.

9.

Professionele ondersteuning op aanvraag
Een buurthuis kan altijd aankloppen bij VÓÓR Welzijn, het stadsdeelkantoor, PEP
Den Haag of het Wijkberaad voor ondersteuning. Ook dan zijn er korte lijnen. In het
draaiboek staan de contactpersonen en hun mogelijke bijdragen vermeld.
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Tips & links

1. Marktplaats Accommodaties en Activiteiten
www.buurthuisvandetoekomst.denhaag.nl
Heb je een accommodatie die je wilt aanbieden voor buurtactiviteiten? Of zoek je een ruimte om
een activiteit te organiseren of vrijwilligers en deelnemers te werven voor jouw activiteit? Op de
Marktplaats Accommodaties en Activiteiten vind je een breed aanbod van accommodaties en
activiteiten in Den Haag. Door je eenmalig te registreren kun je jouw accommodatie of activiteit
plaatsen en onder de aandacht brengen.

2. Den Haag Doet
www.denhaagdoet.nl
Op deze website vind je alle informatie over vrijwilligerswerk in Den Haag. Daarnaast vind
je er een vacaturebank waarin je vrijwilligersvacatures kunt zoeken. Ook kun je hier open
staande vacatures van je organisatie onder de aandacht brengen.
3. PEP Den Haag
www.pepdenhaag.nl
PEP Den Haag ondersteunt maatschappelijke organisaties met vraagstukken op het
gebied van participatie en emancipatie. PEP ondersteunt daarnaast
vrijwilligersorganisaties bij het professionaliseren van hun vrijwilligersbeleid en het
werven, binden en behouden van vrijwilligers.
4. Beheer je buurthuis
www.beheerjebuurthuis.nl
Beheer je buurthuis is een project van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve
bewoners). Op deze website verbinden zij kennis, kunde en verhalen over het overnemen
van buurthuizen in zelfbeheer. Ter inspiratie en informatie voor actieve bewoners die
kansen zien om de wijkaccommodatie in hun woonomgeving een toekomst te bieden.
5. Toolkit vrijwilligers
www.verenigingen.nl/vrijwilligers/toolkit-vrijwilligers
De toolkit biedt handvatten en instrumenten voor en voorbeelden van het binnenhalen
van vrijwilligers, het begeleiden en behouden van vrijwilligers voor de organisatie en het
beëindigen van vrijwilligerswerk.
6. Toolkit Zorg Beter met Vrijwilligers
www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv/Toolkit.html
De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór
vrijwilligers. Daarom ontwikkelde Zorg Beter met Vrijwilligers een toolkit met informatie,
checklists, scholingsmateriaal en hulpmiddelen om de inzet van vrijwilligers goed en
structureel te regelen.
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7. Handleiding Doe-het-zelfbeheer (gemeente Utrecht)
www.bouwstenen.nl/fileswijkplaats/Handleiding%20doe-het-zelfbeheer.pdf
Zelfbeheer kan verschillende vormen aannemen: een groep enthousiastelingen kan
zonder hulp van een welzijnsorganisatie een volledige buurtorganisatie 'runnen', maar
bewoners kunnen ook een deel van het beheer op zich nemen. De gemeente Utrecht
gaat in het Vernieuwend Welzijn uit van de kracht van het individu: zelf problemen
oplossen, zelf talenten ontwikkelen en zelf activiteiten opzetten. Deze handleiding is een
praktische vertaling van de visie van de gemeente Utrecht, want wat betekent dit voor de
(toekomstige) buurtorganisatie?
8. Nationale Atlas, Sporten en bewegen
www.zorgatlas.nl/thema-s/sporten-en-bewegen/#.VBsy9E5eiA8.email
Sporten en bewegen is verdeeld in zes onderwerpen: Sport- en beweegdeelname, Sporten beweegaanbod, Gehandicaptensport, Sportzorg, Topsport en Beleid. Een instrument
voor bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals die meer inzicht willen hebben,
situaties willen vergelijken en onderbouwde keuzes moeten maken voor beleid en
praktijk.
9. Toolkit In veilige handen
www.inveiligehanden.nl/toolkit
Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige
omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag
te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om goed om te gaan met de
gevolgen, als het toch gebeurt. Deze website biedt je alle middelen om je organisatie
veiliger te maken.
10. Handboek Bouwen aan Buurthulp
www.movisie.nl/publicaties/bouwen-aan-buurthulp
Dit handboek helpt je om Buurthulp te organiseren. Je ontdekt hoe je in jouw buurt
interesse en betrokkenheid kunt creëren voor Buurthulp, hoe je een (stuur)groep opzet,
helpende handen werft, zichtbaar wordt in de buurt, keuzes maakt voor een goed
matchingssysteem van vraag en aanbod, en hoe je professionele partners erbij betrekt.
11. Meer vrijwilligers in kortere tijd
www.movisie.nl/esi/meer-vrijwilligers-kortere-tijd
Meer vrijwilligers in kortere tijd (MVKT) is een methode om meer leden van
(sport)verenigingen te interesseren voor vrijwilligerstaken. In vier workshops worden
praktische stappen uitgewerkt.
12. Bewijs gevonden
www.movisie.nl/publicaties/bewijs-gevonden
Leren doe je niet alleen in het onderwijs, maar ook in de praktijk. Met dat uitgangspunt
werkte MOVISIE 15 jaar aan een methode waarbij vrijwilligers letterlijk bewijzen wat ze
kunnen: Erkenning Verworven Competenties – Algemene vrijwilligerscompetenties,
oftewel EVC-A.
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13. 10 tips voor Inclusief vrijwilligerswerk
www.movisie.nl/artikel/10-tips-inclusief-vrijwilligerswerk
Bij de komende Participatiewet gaat het niet alleen om willen en moeten, maar ook om
kunnen en mogen participeren, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Inclusief vrijwilligerswerk
betekent niets anders dan ervoor zorgen dat iedereen vrijwilligerswerk kan doen. Dus ook
mensen met een beperking.
14. Voor je Buurt (crowdfunding)
www.voorjebuurt.nl
Voor je Buurt is een crowdfundingplatform voor lokale initiatieven. Iedereen met een goed
idee voor zijn of haar dorp, buurt, stad, school of (sport)vereniging kan via deze website
geld inzamelen en hulp vragen om het idee te realiseren. Ook mensen met duurzame en
groene ideeën voor hun omgeving zijn van harte welkom bij Voor je Buurt. Bewoners,
maar ook bedrijven kunnen hier geld doneren of tijd, ruimte en materiaal ter beschikking
stellen.
15. Sportdelen
www.sportdelen.nl
Sportdelen wil een impuls geven aan de professionalisering en innovatie van sport door
een digitaal platform te bieden voor crowdsourcing en crowdfunding, waarmee het kennis,
passie en geld mobiliseert om de sportparticipatie, topsportprestaties en de fanbeleving te
verhogen.
16. NISB
www.nisb.nl/buurtscan
De buurtscan is een database met instrumenten waarmee professionals feiten en cijfers
over sport en bewegen in hun omgeving helder in kaart kunnen brengen. Ook staan er
instrumenten in die de samenwerking tussen organisaties onderzoeken of wensen van
bewoners in kaart brengen.
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