Evaluatie Platform Vrijwilligers 2020
Deze evaluatie is gebaseerd op de activiteiten en beoogde effecten die in dialoog met
stakeholders zijn uitgewerkt in de effectenarena Platform Vrijwilligers Berkelland. De
effecten zijn gegroepeerd in 4 categorieën: maatschappelijke effecten, effecten
(potentiële) vrijwilligers, effecten voor organisaties met vrijwilligers en effecten voor
inwoners. Aan de hand van deze 4 categorieën wordt beschreven welke activiteiten
ondernomen zijn en tot welke resultaten dit heeft geleid.
Maatschappelijke effecten
Maatschappelijke effecten als een inclusievere samenleving en verbetering van het
imago van vrijwilligerswerk worden pas over een langere periode zichtbaar. Het Platform
Vrijwilligers draagt hieraan bij, naast andere interventies en ontwikkelingen.
Activiteiten in 2020
o Contacten met vrijwilligersorganisaties (algemeen en corona)
o Vrijwilliger in het zonnetje
o Facebookberichten en nieuwsmails
o Campagne ‘Mensen maken Nederland’
o NLDoet
o Voorbereiding nieuwsbrief
Effecten (potentiële vrijwilligers
Voor (potentiële) vrijwilligers is het van belang dat vrijwilligerswerk bekender en
toegankelijker wordt en mogelijkheden biedt om hun talenten in te zetten en te
ontwikkelen.
Activiteiten in 2020
o Bijhouden vacaturebank en Naobercontact op website Voormekaar
o Voorbereiden nieuwe vacaturebank op digitaal platform op Berkellandwijzer
Effecten organisaties met vrijwilligers
Vrijwilligersorganisaties en verenigingen zijn afhankelijk van vrijwilligers. Zowel voor
bestuurstaken als voor de uitvoering van activiteiten zijn er voldoende capabele
vrijwilligers nodig. Daarnaast is kennis en kunde nodig om organisaties slagvaardig en
toekomstbestendig te maken. Het Platform Vrijwilligers verbindt en faciliteert hierin.
Activiteiten in 2020
o Startbijeenkomst Platform
15 organisaties
o Projectgroep is samengesteld
o Online inspiratiesessie ‘Anders Besturen’
40 organisaties
o Contact en uitwisseling nieuws en informatie
60 organisaties
o Meedenksessie vrijwilligersaanpak Kronenkamp
o Deelname projectgroep Toekomstbestendig Sportlandschap
(Lokaal Sportakkoord)
o Voorbereiding ‘expeditie nieuwe gezichten’
(Mensen maken Nederland)
o Voorbereiding informatie en inspiratieverhalen voor digitaal platform
op Berkellandewijzer
o Onderzoek naar mogelijkheden om online cursusaanbod bibliotheek
beschikbaar te stellen aan vrijwilligersorganisaties
Effecten inwoners
Voor inwoners is het van belang dat vrijwilligerswerk laagdrempelig en toegankelijk is.
Hierdoor wordt zowel hulp vragen als hulp aanbieden gemakkelijker. Eén plek met alle
informatie over alle vormen van vrijwilligerswerk (georganiseerd, ongeorganiseerd,
incidenteel, structureel) draagt hieraan bij.

Activiteiten in 2020
o Voorbereidingen digitaal platform op Berkellandwijzer dat de ingang is voor alle
vormen van vrijwilligerswerk, voor vraag en aanbod, met informatie en inspiratie.

