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VOORWOORD  
 
De huidige tijd vraagt dat om keuzes. De Vrijwilligersacademie kiest voor informele zorg 
voor kwetsbare Amsterdammers. Vrijwilligers in zorg en welzijn bieden ondersteuning in 
de leefwereld van de meeste kwetsbare mensen. Zij verdienen een goede opleiding én 
begeleiding in de ondersteuning van deze groep.  

De Vrijwilligersacademie zet zich in voor de professionalisering van de informele zorg 
als opleider en vernieuwer. Het bestuur en de partnerorganisaties van de 
Vrijwilligersacademie vinden het tijd om dat ook te laten zien. Dit bedrijfsplan is de 
weerslag van deze opdracht. Vanuit de Vrijwilligersacademie Amsterdam blijven we de 
komende jaren werken voor Amsterdamse zorgvrijwilligers en hun organisaties, groot en 
klein. 
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1 . INLEIDING 
 

Na een aanloop in 2007 is de Vrijwilligersacademie Amsterdam (VA) begin 2008 
officieel van start gegaan. In mei 2008 is de VA een zelfstandige stichting geworden. Ze 
is opgericht door vijf instellingen op gebied van Zorg en Welzijn in Amsterdam die met 
vrijwilligersinzet werken (de zogenaamde Convenantpartners: Kuria, Markant, 
Regenboog, Schorer en Vriendendiensten).  

Aanleiding was de noodzakelijke en gevraagde inspanningen om voor de (informele) 
zorg- en de welzijnssector in Amsterdam vrijwilligers te vinden, te versterken, te 
binden en te blijven boeien voor vrijwilligersactiviteiten. Deze vraag blijft 
onverminderd hoog, zeker gezien de richting die door de overheid is ingezet met 
decentralisatie van AWBZ naar WMO en het beleid dat Amsterdammers 
verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor zichzelf en elkaar. 

De vraag naar vrijwilligersactiviteiten vanuit cliënten en instellingen overstijgt het 
aanbod van zorgvrijwilligers. Bovenal is er is behoefte aan gekwalificeerde vrijwilligers. 
Vrijwilligers komen in direct contact met kwetsbare mensen met soms heftige 
problematiek. Dit vraagt voorbereiding en verdieping van vrijwilligers en het bieden 
van een ontmoetingsplaats met mede vrijwilligers. De VA is dé plek daarvoor. 

ZEVEN JAAR VRIJWILLIGERSACADEMIE 

De Vrijwilligersacademie heeft de afgelopen jaren bewezen hierin een belangrijke 
functie te vervullen. De eerste vijf jaar heeft de Vrijwilligersacademie 7500 
aanmeldingen van meer dan 5000 Amsterdammers voor 630 trainingen gekregen. 
Samen met partners geven we kwaliteitstrainingen op basis van competentieprofielen. 
Het spreekt vanzelf dat de VA alles weet over deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers in zorg en welzijn.  

De Vrijwilligersacademie biedt meer dan het toerusten van zorgvrijwilligers. De 
Vrijwilligersacademie is een ruilorganisatie. Samen met de partners wordt waarde 
gecreëerd, waar Amsterdam van kan profiteren. Met deskundigheidsbevordering zorgen 
de partnerorganisaties goed voor hun zorgvrijwilligers. Zo blijven zij zich thuis voelen in 
de informele zorg.  

De Vrijwilligersacademie zet zich voor het versterken van informele zorg, als opleider en 
vernieuwer. De VA is een van de weinige partijen in de stad die de vele 
vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn aan zich weet te binden.  

NAAR EEN ZICHTBARE VRIJWILLIGERSACADEMIE  

Het wordt tijd om dat ook te laten zien. Vanuit de partnerorganisaties is het de wens om 
de komende jaren te werken aan een stevige positie voor Amsterdamse zorgvrijwilligers 
en hun organisaties. De Vrijwilligersacademie is een: 

ü academie: voor het vinden, toerusten en behouden van zorgvrijwilligers met behulp 
van een kwalitatief hoogwaardig trainingsaanbod op basis van kennisdelen en 
leerlijnen. 

ü ruilorganisatie: waarbinnen door kennis te delen in de lerende praktijk, formele en 
informele zorg elkaar kunnen vinden en aansluiten. 
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ü vernieuwer: door het initiëren en uitvoeren van projecten in samenwerking met 
partnerorganisaties zorgen we voor versterking en vernieuwing van het 
vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. 

ü netwerk: met meer dan 40 partnerorganisaties verbetert de Vrijwilligersacademie 
het werk van zorgvrijwilligers en rusten we ze toe om goed samen te werken met 
professionals die in de formele zorg werkzaam zijn.  

De Vrijwilligersacademie en haar partnerorganisaties willen en verwachten dat de 
Vrijwilligersacademie in Amsterdam een centrale positie inneemt voor iedereen die 
vrijwilligerswerk doet in de zorg. Met dit bedrijfsplan werken we aan een duidelijk 
toekomstperspectief voor de komende jaren, waarin de informele zorg uit de 
kinderschoenen stapt.  

 

BEDRIJFSPLAN 2015 – 2018 

Voor financiers, bestaande en toekomstige partners schetsen we in dit Bedrijfsplan 
2015-2018 een toekomstperspectief. Het geeft aan hoe de organisatie haar doelen 
kan/wil bereiken met de gewenste en beschikbare middelen. Na een korte analyse 
worden visie en missie, positionering, samenwerking en doelgroep, aanbod, perspectief 
en financiële dekking beschreven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de wens om 
het plan tussentijds (2015) aan te passen aan de ontwikkelingen van het moment.  

De gemeente Amsterdam is momenteel de belangrijkste financier van de VA. Zij heeft 
het concept en de uitwerking van de VA direct enthousiast ondersteund en hierin 5 jaar 
lang geïnvesteerd met in de periode 2008-2013 jaarlijks € 200.000.  

Gezien het resultaat van de Vrijwilligersacademie is dit een goede investering geweest. 
De Vrijwilligersacademie heeft de verwachtingen, zowel in aantallen als in kwaliteit, 
ruimschoots waargemaakt en heeft zich ontwikkeld tot expert op het gebied van 
deskundigheidbevordering voor zorg- en welzijnsvrijwilligers. De VA heeft laten zien dat 
met een relatief klein budget en een flexibele organisatie er een groot verschil gemaakt 
wordt in kwaliteit van zorg en welzijn voor kwetsbare mensen. 

Het concept van de Vrijwilligersacademie past nog steeds naadloos bij het beleid van de 
gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen, zeker in de huidige context is de 
Vrijwilligersacademie leidend in het bieden van kwalitatieve en toegepaste 
deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die kwetsbare mensen ondersteunen (zie 
ook kwaliteitskader deskundigheidsbevordering). De Vrijwilligersacademie kan met haar 
activiteiten het beleid van de gemeente Amsterdam heel goed ondersteunen en zo de 
Wmo verantwoordelijkheden van de gemeente Amsterdam dienen. Door vanuit het 
perspectief van zorgvrijwilligers bij te dragen aan vernieuwing, draagt de 
Vrijwilligersacademie bij aan een daadwerkelijke kanteling in het sociaal domein. 
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2.  EXTERNE ANALYSE 
 

De partners hebben zich ingezet voor de realisatie van de VA via een rustig 
groeiscenario. Trainingen zijn onderling afgestemd en er is een gezamenlijk VA aanbod 
ontwikkeld en opengesteld voor andere partijen. Met projectfinanciering is de kennis 
m.b.t. het (doelgroepgericht) werven en competentiegericht (E-)leren en werken bij de 
partners versterkt. Hierdoor zijn zij toegerust voor de vragen vanuit overheid en zorg in 
de huidige omstandigheden. 

(PARTNER)ORGANISATIES 

Het aanbod van de VA is een goed middel om oude en nieuwe vrijwilligers (jonger, 
hoger opgeleid en ervaringsdeskundig, doelgericht en van plan zich voor een beperkte 
tijd in te zetten omwille van persoonlijke ontwikkeling en CV) aan te trekken en langer te 
behouden volgens de partnerorganisaties van de Vrijwilligersacademie. 

Vrijwilligers die bekend zijn met het aanbod van de Vrijwilligersacademie zijn 
onverminderd enthousiast en tevreden. De Vrijwilligersacademie sluit goed aan bij hun 
wensen en behoeften, zoals bekend uit onderzoek1, kwaliteitssysteem en evaluatie per 
training (gemiddeld een 8,3). 

Gebaseerd op de resultaten is er veel vraag naar de diensten van de VA onder haar 
(potentiële) afnemers (partnerorganisaties, andere Amsterdamse organisaties in zorg en 
welzijn die vrijwilligers inzetten en individuele vrijwilligers). 

Andere organisaties (lokaal, stedelijk, landelijk) die met vrijwilligers werken, melden zich 
bij de Vrijwilligersacademie en willen graag partner worden in de ruilorganisatie of 
gebruik maken van het bestaande deskundigheidsbevorderingsaanbod. Inmiddels is het 
aantal en soort partnerorganisaties uitgebreid, waaronder welzijnsorganisaties. 

De samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) is inmiddels 
verhelderd door bestuurlijke afstemming over de verdeling van taken en het streven 
naar gezamenlijke inzet in het wederzijdse aanbod en het verhelderen van de 
verschillende taken voor de Amsterdamse vrijwilligers. 

Tot slot leidt de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam tot het ontwikkelen 
en versterken van het samenspel tussen zorgvrijwilligers en professionele hulpverleners 
in zorg en welzijn. 

GEMEENTE AMSTERDAM  

Dankzij het enthousiasme van de wethouders van de gemeente Amsterdam en de door 
de gemeente en fondsen (RCOAK, VSB fonds, stichting Porticus en Oranjefonds) 
beschikbaar gestelde middelen is de ontwikkeling van de VA mogelijk gemaakt met als 
resultaat een deskundige organisatie voor deskundigheidsbevordering en versterking 
van de informele zorg door vrijwilligers in Amsterdam. 

																																																													

	

1  Aangenaam kennis te maken. Onderzoek naar de tevredenheid over het aanbod van de 
Vrijwilligersacademie. Bureau Fosfor ism studenten van de Hogeschool van Amsterdam (2010). 
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De gemeente Amsterdam ziet vanaf de start de VA als een belangrijk instrument voor 
vormgeving van haar vrijwilligersbeleid. De Vrijwilligersacademie kan hierdoor nu de 
gewenste positie innemen als expertise organisatie. Gemeentelijke organisaties en door 
de gemeente gesubsidieerde organisaties worden met behulp van het onlangs 
geformuleerde kwaliteitskader deskundigheidsbevordering sterk gestimuleerd om de 
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers vooral door en met de VA (centraal en 
lokaal) te realiseren. De Vrijwilligersacademie is hierop voorbereid. 

In Amsterdam is in 2012 het programma “Vertrouwen in de stad” gestart. Dit programma 
wil een impuls geven aan het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en de inzet 
van bewoners voor hun eigen werk, welzijn en zorg.  

Het beleid richt zich steeds meer op het zoeken van integrale oplossingen in de wijk en 
het door burgers zelf nemen van meer verantwoordelijkheid. In de komende decennia 
zal er daarom veel meer van vrijwilligers gevraagd worden. 

Het verdient daarom aanbeveling om te zoeken naar een organisatiestructuur die 
een samenwerkingsverband stimuleert waarin buurtbewoners (red: vrijwilligers) en 
de rol van de professional beiden optimaal tot hun recht kunnen komen.  Hierdoor 
wordt niet alleen de toegankelijkheid van het professionele aanbod groter, maar 
kunnen ook de sociale inclusie en sociale samenhang in buurten optimaal 
ontwikkeld kunnen worden (…). Nu in toenemende mate een beroep gedaan wordt 
op burgers  bij de opvang en ondersteuning van hulpbehoevenden, is het verbinden 
van sterkere en zwakkere burgers in de toekomst juist extra relevant2. 

Het activeren van mensen met psychiatrische beperkingen is de afgelopen decennia met 
veel energie aangepakt. Daarbij is de categorale aanpak steeds het uitgangspunt 
geweest.  Samenwerking tussen formele en informele zorg is een van de belangrijkste 
vraagstukken die om een oplossing vragen de komende jaren. Ouder wordende 
Amsterdammers zijn daarbij een speciale groep die bijzonder aandacht vraagt. Deze 
groep zal door de gevolgen van de veranderingen in de AWBZ (zzp 1-3) het meest 
worden getroffen. De verwachting is dat er een zwaar beroep op informele zorg gedaan 
moet worden om de zorg voor deze kwetsbare groep te kunnen bieden. 

In deze ontwikkelingen kan en moet de Vrijwilligersacademie een belangrijke bijdrage 
leveren. (Partner)organisaties in zorg en welzijn hebben behoefte aan een centraal punt 
voor overleg en afstemming. Binnen de Vrijwilligersacademie vindt dit al plaats in 
netwerkbijeenkomsten, werkgroepen en masterclasses.  

	

	  

																																																													

	

2	Zal, S.D. van &, Kwekkeboom, M.H.. Welzijn ‘designed for all’, toegankelijk welzijn voor mensen 
met beperkingen. Kenniscentrum Maatschappij en Recht, lectoraat Community Care (2013). 
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3. INTERNE ANALYSE 
 

De Vrijwilligersacademie positioneert zich vooraleerst als dé plek waar vrijwilligers de 
eerste oriëntatie en/of training ontvangen voor vrijwilligerswerk in de (informele) zorg. 
Het aanbod van basistrainingen, interessante vervolgtrainingen en 
verdiepingsbijeenkomsten is doorontwikkeld en opgelijnd. De VA heeft recht gedaan 
aan haar ambitieuze naam, met een volwassen deskundigheidsbevorderingsaanbod voor 
mensen uit diverse doelgroepen die werken in de informele zorg en hun ondersteuners. 
Dat alles vanuit een locatie met uitstraling en vanuit een kleine flexibele organisatie. 

Daarbij is het mogelijk gebleken om zonder kwaliteitsverlies te werken aan Europese en 
stedelijke projecten in dienst van de versterking en ontwikkeling van informele zorg. 

ORGANISATIE 

Vrijwilligersacademie Amsterdam is een zelfstandige stichting met een bestuur, 
oorspronkelijk bestaande uit vertegenwoordigers van de convenantpartners (de 
oprichters), maar inmiddels verbreed met andere bestuurders.  

De VA is voorzichtig gestart met een kleine bezetting en lage overhead. Dit was een 
natuurlijk gevolg van de start, de op dat moment beperkte middelen en onzekerheid 
over de uitbreiding daarvan. De kleine flexibele organisatie heeft de groei van de 
Vrijwilligersacademie en projectmatige aanpak, goed weten te managen. De visie, missie 
en open opstelling als ruil- en netwerkorganisatie dragen hier in belangrijke mate aan bij.  

De VA heeft een wervende en moderne uitstraling. Via de website en telefonisch melden 
zich veel nieuwe vrijwilligers met praktische en informatievragen. Nadruk ligt op het 
bieden van zoveel mogelijk trainingen en lezingen en het ontwikkelen van het aanbod.  
De ‘productiedruk’ is hoog. Het aantal deelnemers van de trainingen wordt gevormd 
door 25% van het totale aantal uitgenodigde vrijwilligers. Dat is een bijzonder goed 
resultaat en blijft altijd een punt van aandacht.  

De ontwikkeling van kwaliteit heeft blijvend prioriteit. De realisatie en borging van de 
kwaliteit is geregeld met een kwaliteitshandboek, opgesteld met de partners. De 
uitvoering van de trainingen berust voor een deel op de inbreng van de 
partnerorganisaties. Dit is zowel een kans (praktijkervaring en betrokkenheid) als een 
opdracht om recht te doen aan de positie van de partners van de VA en 
deskundigheidsbevordering af te stemmen op de functies van zorgvrijwilligers. 

De Vrijwilligersacademie heeft haar deskundigheidsbevordering nauwkeurig afgestemd 
op de competentieprofielen van zorgvrijwilligers. Een effect van de inzet op 
competentiegericht denken en leren is de nauwe samenwerking met 
vrijwilligerscoördinatoren in de ondersteuning van (het leren van) hun zorgvrijwilligers. 
Vraag aan de VA is om hen hierbij ook deskundigheidsbevordering te bieden. 

Daarbij wordt er in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam voortdurend 
gewerkt aan het ontwerpen en ontwikkelen van trajecten die samenspel tussen formele 
en informele zorg bevorderen. Projecten en opdrachten bieden hiertoe de gelegenheid 
en de resultaten worden erg gewaardeerd, met name door de zorg en 
welzijnsorganisaties die met vraagstukken over de inzet, taken en 
verantwoordelijkheden van zorgvrijwilligers.  
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4. Visie & missie  
 

Vanaf de start laat de VA zich inspireren door de visie dat vrijwilligers met behulp van  
inspiratie en toerusting met kennis en kunde, een duurzame bijdrage in informele zorg 
kunnen leveren. Betere scholing maakt vrijwilligerswerk aantrekkelijker en vrijwilligers 
meer toegerust. Hierdoor wordt de positie van de vrijwilliger verstevigd. 

De doelstellingen van het eerste uur gelden onverkort. Na zeven jaar is de conclusie dat 
de activiteiten van de Vrijwilligersacademie en de partnerorganisaties zich ontwikkelen 
vanuit een brede en gedeelde visie op informele zorg in een inclusieve samenleving. Het 
ondersteuningsparadigma en visie op rol en positie van de zorgvrijwilliger zijn daarin 
leidend. 

 

VISIE OP ZORGVRIJWILLIGERS 

Zorgvrijwilligers zijn expert in het ondersteunen van kwetsbare Amsterdammers 
in hun eigen leefwereld.  

 

Zorg en welzijn kan beter en efficiënter. Dat kan door de informele zorg te benutten. Met 
beter bedoelen wij: beter afgestemd, vooral op de wensen en behoeften van de mensen 
die steun nodig hebben.  

De Vrijwilligersacademie zet zich in voor het versterken van de informele zorg. Wij willen 
zo veel mogelijk goede ondersteuning door vrijwilligers in de leefwereld en gericht op 
eigen kracht van mensen. Zorgvrijwilligers verdienen ondersteuning bij hun belangrijke 

Uit: oprichtingsstatuten Stichting Vrijwilligersacademie Amsterdam 

De Stichting heeft ten doel: 

Een betere toerusting van vrijwilligers door onder meer het verzorgen 
van opleidingen, het verbeteren van het imago en het bijdragen aan een 
wervende uitstraling van het vrijwilligerswerk in de (informele) zorg en 
welzijn opdat een verhoogde motivatie voor het vrijwilligerswerk 
ontstaat waardoor meer vrijwilligers geworven worden en behouden 
blijven. 

De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige 
middelen en voorts door: 

a. een kwalitatief goed en gezamenlijk trainingsaanbod; 
b. toegankelijkheid voor (kandidaat) vrijwilligers uit de informele 

zorg waarbij de doelgroep geleidelijk wordt uitgebreid en 
daarmee de samenwerking met andere organisaties die actief zijn 
in het vrijwilligerswerk; 

c. alle handelingen te verrichten, welke met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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taak. Vragen vanuit vrijwilligers (via de Vrijwilligersacademie Zuid) en de onderzoekers 
van de Hogeschool van Amsterdam (R. Kwekkeboom) ondersteunen deze conclusie. 

Zorgvrijwilligers bieden als ondersteuners in de leefwereld van mensen een belangrijke 
expertise, aanvullend aan formele hulpverlening. De Vrijwilligersacademie biedt 
opleidingen voor zorgvrijwilligers om hun taken op een goede manier uit te voeren en 
vol te houden. Voor zorgvrijwilligers is er een samenhangend aanbod in een leerlijn te 
volgen. Samenwerking tussen informele en formele zorgverleners is een van de 
belangrijkste thema’s waarop de VA een verdiepingsaanbod en ontwikkeltrajecten 
organiseert. 

 

VISIE OP DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 

Competentiegericht leren voor zorgvrijwilligers en mantelzorgers biedt een 
gemeenschappelijke taal en doel. 

 

De Vrijwilligersacademie is expert met betrekking tot de benodigde competenties en 
het trainen daarin zodat de informele zorgverlener de  zorg volhoudt en op een goede 
manier biedt.  

De Vrijwilligersacademie sluit daarbij aan bij de motivatie van vrijwilligers die willen 
werken met kwetsbare mensen. Reflectie hierop is het begin. Door stil te staan bij de 
eigen verbinding en ervaringen met mensen met een beperking, leren zij wat ze kunnen 
en willen betekenen voor de medemens. Vrijwilligers leren bij de Vrijwilligersacademie 
nadenken over hoe zij willen reageren, welke talenten zij kunnen benutten en wat ze 
nodig hebben voor goed vrijwilligerschap. Vanuit reflectie is het mogelijk om te bepalen 
wat ze willen leren, leerdoelen te stellen en kennis en vaardigheden te verwerven.  

Bij de leerdoelen is wat de vrijwilliger uiteindelijk moet kunnen de leidraad. Het gaat om 
de aansluiting tussen training en praktijk. Deskundigheidsbevordering sluit aan bij de 
oriëntatie -en introductiebijeenkomsten en activiteiten die de vrijwilligerscoördinatoren 
ondernemen ten aanzien van de ondersteuning van de vrijwilligers.  

Competentieprofielen vormen het uitgangspunt voor de trainingen. Eerst wordt een 
fundament gebouwd, dichtbij de eerste ervaringen binnen het vrijwilligerswerk, en 
gericht op het oefenen, met theorie waar nodig. Diverse onderwerpen komen aan bod 
gebaseerd op een specifieke vraag, behoefte en ontwikkelingen binnen het 
vrijwilligerswerk.  

Om tegemoet te komen aan de wens van de vrijwilligers om persoonlijk te kunnen 
groeien, is de rol van de vrijwilligerscoördinator belangrijk. Intervisie en persoonlijke 
begeleiding sluiten aan op de opleiding, waardoor een win-win situatie voor alle partijen 
ontstaat.  

Vrijwilligers spelen een betekenisvolle rol in de samenleving. Zij worden door de 
combinatie praktijkervaring en deskundigheidsbevordering, opgeleid tot burgers met 
veel sociale vaardigheden. Daardoor kunnen zij hun werk in zorg en welzijn op een 
goede manier doen en dragen ze bij aan het openstellen van de samenleving voor 
kwetsbare mensen. 
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In het zoeken naar eigen kracht en (wijkgerichte) ondersteuning in zorg en welzijn is het 
belangrijk samen te leren. Er moet dan een omgeving worden gecreëerd waarin het voor 
cliënten, vrijwilligers en professionele zorgverleners mogelijk is om te leren en te ervaren 
wat het is om in de wijk samen te werken. Deskundigheidsbevordering vanuit een 
ontwikkeltraject is een van de middelen die de Vrijwilligersacademie hiertoe inzet. 

 

MISSIE: VRIJWILLIGERSACADEMIE VOOR INFORMELE ZORG EN SAMENWERKING 

Het bestuur en de partnerorganisaties hebben gekozen voor een combinatie van 
verdieping (samenhangend aanbod, gespecialiseerde leerlijnen) en verbreding 
(samenwerkingspartners uit het brede domein van zorg en welzijn). 

Graag willen wij onze kennis en trainingsaanbod beschikbaar stellen voor alle 
Amsterdamse zorgvrijwilligers en -organisaties. Om dit duidelijk te maken heeft de 
Vrijwilligersacademie onderscheid gemaakt tussen de Vrijwilligersacademie en 
Academie voor informele zorg. Alle activiteiten die voortvloeien uit projecten en 
ontwikkeltrajecten worden via een aparte website toegankelijk, zonder dat dit het 
deskundigheidsbevorderingsaanbod voor vrijwilligers vertroebelt.  

	

5. POSITIONERING 
 

 
VRIJWILLIGERSACADEMIE VOOR INFORMELE ZORG EN 
SAMENWERKING  

 
• Vrijwilligersacademie (www.vrijwilligersacademie.net) 

o scholingsaanbod voor vrijwilligers van partnerorganisaties 
o leerlijnen voor verschillende doelgroepen vrijwilligers 
o BE-learning: digitaal platform voor zorgvrijwilligers om digitaal 

deskundigheidsbevordering te volgen. 
 

• Vrijwilligersacademie in de buurt (www.va-zuid.net, www.va-
nieuwwest.net) 
o digitaal platform deskundigheidsbevordering voor en door 

vrijwilligers Vrijwilligersacademie Zuid, andere stadsdelen. 
 

• Projecten en innovatie (www.academievoorinformelezorg.nl) 
o Borgen en delen projectresultaten (migranten, jongeren, ouderen, 

samenspel formele/informele zorg) 
 

• Netwerk partnerorganisaties (www.academievoorinformelezorg.nl) 
o (netwerk) bijeenkomsten ter versterking van de informele zorg. 

Innovatie en projecten zichtbaar  
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De huidige tijd vraagt om keuzes. De Vrijwilligersacademie kiest voor het versterken van 
de  informele zorg voor kwetsbare Amsterdammers en vraagt daarbij de steun van 
gemeente en (vrijwilligers)organisaties in zorg en welzijn. Vrijwilligers in zorg en welzijn 
verdienen een goede opleiding én begeleiding in de ondersteuning van die kwetsbare 
Amsterdammers.  

INFORMELE ZORG 

De Vrijwilligersacademie zet zich in voor het versterken van de informele zorg. Het 
streven is om zo veel mogelijk goede ondersteuning door vrijwilligers in de leefwereld 
en gericht op eigen kracht van mensen te realiseren in Amsterdam. Samenwerking is 
daarbij uitgangspunt en voorwaarde.  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er gezamenlijk ondersteuning wordt geboden aan 
kwetsbare mensen? Om dit in de praktijk voor elkaar te krijgen is bewustwording nodig. 
Informele zorg moet zicht bewust zijn van haar expertise, namelijk het steunen van 
mensen in hun eigen leefwereld. Formele zorg & welzijn moet zich ervan bewust worden 
dat informele zorg een noodzakelijke eerste stap is in het ondersteunen van mensen. Zo 
nodig komt de professional in beeld, de vraag en nood van iemand is leidend.  

De Vrijwilligersacademie heeft zich ingezet voor de versterking en professionalisering 
van de informele zorg in Amsterdam. Deze positionering als vernieuwende organisatie 
met veel partnerorganisaties in zorg en welzijn geeft de gelegenheid om helderheid te 
verschaffen over de taken, projecten en inzet die de VA al uitvoert. Het gaat niet om de 
werving van algemene vrijwilligers, daar heeft Amsterdam een Vrijwilligerscentrale voor. 
Het gaat om het vinden, toerusten en behouden van meer zorgvrijwilligers, experts in de 
informele zorg voor kwetsbare Amsterdammers. 

	

	

Doelstellingen Vrijwilligersacademie 

Toerusten 
zorg 

vrijwilligers

trainingsaanbod 
toerusten en 

behouden van 
zorgvrijwilligers 

ism met 
partners

VA in de 
buurt

trainingsaanbod 
voor en door 

vrijwilligers in de 
buurt ism lokale 

partners

Vernieuwing 
informele 

zorg 

projecten in 
dienst van 

versterking en 
innovatie 

Netwerk 
informele 

zorg

samenwerking 
partner 

organisaties
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Samengevat zet de Vrijwilligersacademie zich in voor versterking van de sector als 
geheel. Het is een netwerk en daarmee en aanspreekpunt voor gemeente en 
(vrijwilligers)organisaties in Amsterdam. In projecten en ontwikkeltrajecten wordt 
gewerkt aan versterking van de informele zorg, maar ook aan de aansluiting met formele 
zorg. De samenwerking met opleidingen (Hogeschool van Amsterdam) en aansluiting bij 
onderzoek (Wmo werkplaats, Universiteit van Amsterdam, Humanistiek) draagt daar in 
hoge mate aan bij. 

De Vrijwilligersacademie positioneert zich op deze manier als Amsterdamse organisatie 
voor deskundigheidsbevordering en ontwikkeling voor (informele) zorg en welzijn. 
Vrijwilligersacademie verzorgt de bijeenkomsten en trainingen voor zorgvrijwilligers in 
brede zin. De kwaliteit en frequentie van het aanbod van de VA draagt bij aan een 
goede verbinding tussen professionele en informele zorg. De Vrijwilligersacademie en 
haar partnerorganisaties verwachten dat de Vrijwilligersacademie in Amsterdam een 
centrale positie blijft innemen voor iedereen die met informele zorg te maken heeft.  

Voor vrijwilligers: 

• Wervende uitstraling 
• Oriëntatie zorg en welzijn, informatie ism VCA 
• Ontmoeting zorgvrijwilligers onderling 
• Opleiding voor informele zorg 
• Doorstroom tussen partnerorganisaties 

Voor partnerorganisaties 

• Werving vrijwilligers voor zorg 
• Kwaliteit van zorg door toerusten 
• Behouden vrijwilligers door toerusten 
• Behoud van investering door doorstroommogelijkheden 

Voor de gemeente 

• Meer en goed toegeruste vrijwilligers voor de zorg en welzijnssector 
• Gesprekspartner informele zorg 
• Efficiënte en effectieve informeler zorg in Amsterdam 
• Aansluiting bij formele zorg 

De VA zal in samenwerking met haar partners en de vrijwilligers zoeken naar haar 
optimale rol en zal daarbij als gesprekspartner voor ontwikkeling sector informele zorg 
werken aan: 

• Vergroten aantal toegeruste zorgvrijwilligers in Amsterdam 
• Verbreden partnerorganisaties (zorg en welzijnsorganisaties) 
• Verdiepen opleiding (leerlijnen) 
• Wijkgericht werken (platforms en samenwerking met huizen van de wijk) 
• Innovatie en samenspel (i.s.m. sigra, hogeschool) 
• relatie bedrijfsleven. 
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6. SAMENWERKING MET ORGANISATIES 
 

De Vrijwilligersacademie komt voort uit samenwerking van organisaties.  Begonnen met 
de Convenantpartners en uitbreidend naar andere Amsterdamse (informele) zorg- en 
welzijnsorganisaties. Samenwerking met deze partners is en blijft een principe van de 
Vrijwilligersacademie. 

De VA stelt zich naar haar partners dienstverlenend en verbindend op én neemt  een 
innovatieve rol. Ze bundelt kennis, vaardigheden en inzichten op gebied van vrijwilligers 
en vrijwilligersactiviteiten.  

De VA biedt meerwaarde voor vrijwilligers en haar partners door kwaliteit (minimaal van 
hetzelfde niveau als de organisaties zelf bieden) en kwantiteit van haar aanbod (breder 
en vaker dan individuele organisaties zouden kunnen).  

 

  

De VA verleent diensten ten behoeve van verschillende soorten organisaties:  

1. Samenwerkingspartners zijn partners die actief meewerken aan de ontwikkeling en 
uitvoering van het VA aanbod van trainingen, bijeenkomsten en andere vormen van 
deskundigheidsbevordering. Ook zijn zij betrokken bij strategische keuzes en het VA 
kwaliteitsbeleid en de borging daarvan.  
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Op die manier zijn de samenwerkingspartners zijn dus ‘mede-eigenaar’ van het 
aanbod van de VA. Tot nu toe zijn dit de oorspronkelijke convenantpartners, 
aangevuld met nieuwe partners uit welzijn die zich hebben aangesloten. De 
samenwerkingspartners brengen (een deel van) hun eigen aanbod in. 
Samenwerkingspartners leiden hun vrijwilligers naar het (reguliere) activiteiten 
aanbod van de VA. 

2. Afnemers van diensten. Deze organisaties of (groepen) vrijwilligers nemen (ad hoc) 
diensten van de VA af. Ook zijn er ontwikkelopdrachten of verzoeken om een 
training (bestaand of op maat) te organiseren en uit te voeren. 

3. Projectpartners. Deze organisaties werken samen met de Vrijwilligersacademie in 
projecten, waarbij de kennis en expertise van de Vrijwilligersacademie benut wordt 
in dienst van de projectdoelstellingen. In veel projecten is de Vrijwilligersacademie 
initiatiefnemer, veelal gesteund door diverse (Amsterdamse, landelijke en Europese) 
fondsen. De stedelijke samenwerking tussen organisaties zal georganiseerd worden 
middels de reguliere netwerkbijeenkomsten van de Vrijwilligersacademie, aangevuld 
met projectactiviteiten.  

De partner relatie met de VA is niet vrijblijvend. Met samenwerkingspartners wordt een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten (Service Level Agreement, SLA). De SLA wordt 
opgesteld en beschrijft de wederzijdse afspraken en resultaten. Bij samenwerkings-
partners is ook de inbreng van de partner in de deskundigheidsbevordering/ trainingen 
beschreven. Daarnaast wordt ook de inbreng in de ontwikkeling van de 
deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling en -bewaking beschreven. Met 
afnemers wordt op basis van verrichtingen gewerkt, welke doorgaans worden 
gefactureerd.   

Door de samenwerking in de Vrijwilligersacademie centraal te stellen en de partners 
invloed te geven wordt een win/win situatie gecreëerd. Vanaf 2015 zullen nog meer 
partners uit de welzijn- en zorgsector kunnen aansluiten. Hierdoor kunnen 
professionalisering van de informele zorg en de samenwerking met formele zorg beide 
een goede impuls krijgen. 

De Vrijwilligersacademie en Vrijwilligers Centrale Amsterdam werken in onderlinge 
afstemming aan het verbeteren van de instroom en informatievoorziening aan potentiële 
(zorg) vrijwilligers in Amsterdam. De Vrijwilligersacademie verzorgt de inhoudelijk 
versterking van de ondersteuning en begeleiding van zorgvrijwilligers. De VA zal de 
expertise van de VCA blijven uitnodigen om het aanbod te verzorgen, daar waar 
behoefte is aan deskundigheidsbevordering m.b.t. de organisatie en randvoorwaarden 
van vrijwilligerswerk in het algemeen.  

Per jaar zal het aantal partner organisaties met maximaal 5 kunnen worden uitgebreid. 
Deze geleidelijke groei is voorzien om kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. 
Bovendien is het verwerven van nieuwe samenwerkingspartners in een versnelling 
gekomen, mede dankzij het kwaliteitskader deskundigheidsbevordering van de 
gemeente en de ontwikkelvragen die leven bij de grote zorginstellingen.  

Alle partners zijn gevestigd in Amsterdam. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt 
overwogen ook afnemers/partners uit de rand- of andere gemeenten gebruik te laten 
maken van de diensten van de VA. 
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7. DOELGROEPEN 
 

De VA richt zich in eerste instantie op (potentiële) vrijwilligers die informele zorg 
activiteiten verrichten onder toezicht of begeleiding van een zorg- of welzijnsinstelling 
in Amsterdam. Tevens zullen stagiaires en vrijwilligers die studeren mogelijkheden 
houden om via de VA deskundigheidsbevordering te ontvangen.  

Decentralisatie 

De deskundigheidsbevordering van zorgvrijwilligers leidt tot betere toerusting op hun 
taken en een kleiner/meer adequaat beroep op vrijwilligers of professionals. Informele 
zorg aan of door ouderen is een speerpunt, gezien de opdracht in de nabije toekomst 
om met aanzienlijk minder middelen kwetsbare ouderen te ondersteunen. 

Ervaringsdeskundigheid 

De VA zal zich oriënteren om trajecten aan te bieden aan mensen met ervaring met 
zorg- of welzijn, die vrijwilliger willen worden. Zij zijn veelal ervaringsdeskundigen en 
hebben daarmee een toegevoegde waarde voor de (informele) zorg. Dit vergt een 
specifiek aanbod, met op deze doelgroep toegesneden instrumenten en methodieken. 

Diversiteit 

Omdat de VA zich wil spiegelen aan de Amsterdamse samenleving is in 2008 actief 
direct naar partnerschap met Zelforganisaties (voor en door Amsterdammers van 
allochtone afkomst) gezocht. Vanuit de visie op een inclusieve samenleving zal deze 
aansluiting zal verder gezocht en ontwikkeld worden komende jaren, echter als 
onderdeel van de algemene deskundigheidsbevordering en het bevorderen van 
diversiteit in alle partnerorganisaties. 

Begeleiders van vrijwilligers 

Vanuit onze visie op leren zijn vrijwilligerscoördinatoren en -begeleiders betrokken om 
het leereffect van de trainingen bij de VA te vergroten. In een samenhangend aanbod 
leidt de kwaliteitsverbetering van de ondersteuning van vrijwilligers tot betere 
toerusting en motivatie. Er zijn afspraken met andere aanbieders van 
deskundigheidsbevordering gemaakt, met name de VCA, waardoor de VA de 
deskundigheidbevordering van zowel zorgvrijwilligers als hun ondersteuners in een 
samenhangend aanbod vorm kan gaan geven, aan de hand van de geïnventariseerde 
wensen en behoeften. 
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8.  AANBOD DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
 

De Academie verzorgt en bevordert deskundigheidsbevordering van zorgvrijwilligers in 
de breedste zin van het woord. De VA biedt een integraal pakket aan, waarbij primaire, 
secundaire en tertiaire activiteiten kunnen worden onderscheiden:  

• Primair:  

- geven van oriëntatie, voorbereidings- en verdiepingstrainingen en het 
organiseren van thema- of discussieavonden; 

• Secundair: 

- voorlichting aan professionals over scholingsaanbod voor vrijwilligers; 
- ontwikkelen van trainingen; 
- ondersteunende en voorbereidende activiteiten voor het geven en/of 

ontwikkelen van trainingen; 
- ontwikkelen van overige vormen van deskundigheidsbevordering via 

supervisie, intervisie, individuele en groepsgewijze coaching, discussie, uitgave 
van readers/brochures etc;  

- bieden van informele ontmoetingsplekken voor vrijwilligers; 
- bieden van een netwerkgelegenheid voor partnerorganisaties 

• Tertiair: 

- signalering van ontwikkelingen op gebied van vrijwilligers en 
vrijwilligersactiviteiten vanuit de regio & sector; 

- bijdragen aan onderzoek, beleidsvorming en opleidingen, ter versterking van 
de informele zorg, in Amsterdam in het bijzonder.  

AANBOD VAN DE ACADEMIE 

De deskundigheidsbevordering kan algemeen of op maat worden aangeboden. Het ‘op 
maat aanbod’ richt zich op deskundigheidsbevordering voor specifieke 
doelgroepen/organisaties waarbij het reguliere VA aanbod niet volstaat.  

Onderstaand schema schetst het primaire aanbod en de onderlinge samenhang zoals 
dat wordt geboden vanaf 2012:  
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Een ‘standaard’ deskundigheidsbevordering/training traject dat een vrijwilliger bij een 
partnerorganisatie volgt: 

- de vrijwilliger oriënteert zich; 
- volgt daarna een algemeen gedeelte (basistraining, met onderwerpen voor 

allen zinvol), veelal voorafgegaan of gevolgd door een organisatie specifieke 
training (met onderwerpen die alleen voor vrijwilligers van die organisaties 
van belang zijn en door de partnerorganisatie wordt gegeven); 

- volgt daarna een specifieke training (b.v. grenzen stellen, verlies etc), die 
wordt afgesloten met een afrondend gesprek en een certificaat; 

- daarnaast kan de vrijwilliger themabijeenkomsten en masterclasses bezoeken. 
Indien een cyclus is gevolgd die als een leergang kunnen worden beschouwd, 
kan de vrijwilliger opnieuw een certificaat ontvangen.  

Uitgangspunt is dat de primaire, reguliere activiteiten van constante hoge kwaliteit zijn, 
toegesneden op de behoeften van de vrijwilligers en bijbehorende partnerorganisaties 
en met een structurele kwaliteitsbewaking via de partners. Secundaire en tertiaire 
ontwikkelingsprojecten worden projectmatig vormgegeven, met duidelijke 
projectleiding, planning en meetbare resultaten.  
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9. TOEKOMSTPERSPECTIEF  
 

De resultaten van de eerste jaren Vrijwilligersacademie overtreffen ruimschoots alle 
verwachtingen. De VA wil hier een schatting voor de komende jaren op basis van de 
ervaringen bieden, met in achtneming van de verbredings- en verdiepingsdoelstellingen: 

 

  2013 2014 2015 2016 

      

Aantal uitgenodigde 
vrijwilligers  

 2500 3000 3500 3500 

      

Aantal getrainde 
deelnemers3 

 1800 2000 2200 2200 

      

Aantal unieke 
deelnemers4 

 1500 1600           1800 1800 

      

Aantal partners  30 35 40 45 

 

	
	
Om dit toekomstperspectief te realiseren kan de Vrijwilligersacademie niet zonder de 
steun van de gemeente Amsterdam en haar partnerorganisaties. De 
Vrijwilligersacademie en partnerorganisaties dragen bij (financieel en in waardecreatie).  
De Vrijwilligersacademie rekent op continuering van de steun en investering van de 
gemeente Amsterdam in het toerusten en versterken van vrijwilligers in zorg- en welzijn. 
De verbreding van het aantal partners is gebaat bij een duidelijke verwijzing van de 
gemeente naar de mogelijkheden om de deskundigheidsbevordering voor 
zorgvrijwilligers te bundelen binnen de Vrijwilligersacademie Amsterdam.  
 

																																																													

	

3	het aantal getrainde deelnemers is de som van het aantal deelnemers per training 

	
4	het aantal unieke deelnemers is het aantal personen dat aan één of meerdere trainingen 
meedoet. 
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10.  FINANCIËLE DEKKING IN 2015 
 
De VA is afhankelijk van subsidie, fondsen, giften en gekapitaliseerde steun (inzet van 
medewerkers en voorzieningen om niet).  
 
Partnerorganisaties dragen bij, maar kunnen de kosten van de academie niet dekken. De 
Academie rekent op continuering van de steun en investering van de gemeente 
Amsterdam in het versterken van de informele zorg. Enerzijds door de Academie te 
benutten in beleid en bestuur op het gebied van zorg- en welzijn. De verbreding van de 
VA is gebaat bij een duidelijke verwijzing van de gemeente naar de mogelijkheden om 
de deskundigheidsbevordering voor zorgvrijwilligers te bundelen binnen de 
Vrijwilligersacademie. Anderzijds door de continuering van de reguliere subsidie.  
 
Er zijn drie financieringsbronnen te onderscheiden: 
 
1.  Gemeente Amsterdam 

Gezien de investeringen in voorgaande jaren en het instituut van de 
Vrijwilligersacademie als instrument voor deskundigheidsbevordering voor alle 
zorgvrijwilligers in Amsterdam, zal voor de reguliere activiteiten de reguliere 
instellingssubsidie het uitgangspunt zijn. 
  

2. Bijdrage van partnerorganisaties en afnemers 
Partners leveren een bijdrage door middel van inzet van uren van trainers en 
trainingsontwikkelaars en/of het leveren van voorzieningen. Jaarlijks wordt 
geëvalueerd hoeveel hun financiële bijdrage zal zijn op basis van het aantal 
afgenomen trainingsplaatsen.  
 

3. Overige financiers 
Financiële ondersteuning vanuit bedrijfsleven, fondsen, instellingen en 
particulieren is van groot belang. Deze wordt veelal op projectbasis verworven 
en ingezet voor innovatie. Verbreding van het aantal financiers en bijdrage per 
financier wordt nagestreefd.  

 
Als verhouding tussen de drie bronnen wordt in 2014 (50% - 25% - 25%) gehanteerd, 
waarbij de gekapitaliseerde steun van de partnerorganisaties  in de inkomsten is terug te 
vinden. Eventuele inspanningen boven de vooraf overeengekomen gekapitaliseerde 
steun kunnen worden gefactureerd door partners. 
 

HOOFDLIJNEN BEGROTING 

Bij het starten van de Vrijwilligersacademie is besloten om: 
- de basis van de organisatie te financieren uit de subsidie van de gemeente 

Amsterdam; 
- de directe kosten van de trainingen in rekening te brengen bij de deelnemende 

organisaties; 
- de resterende subsidie beschikbaar te stellen voor de overige kerntaken; 
- en voor aanvullende activiteiten extra projectgelden te werven. 
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In essentie blijft deze opzet gehandhaafd. Van belang daarbij is wel dat de gemeente de 
basisfinanciering beschikbaar stelt als basis voor het werk waarmee de organisatie van 
het trainingsaanbod gefinancierd wordt. Voordeel van de deze aanpak is dat de 
trainingen een relatief lage kostprijs hebben. Hierdoor kunnen meer vrijwilligers worden 
toegerust in Amsterdam.  
 
Bij het opstellen van de begroting gaan we uit van de doelstellingen en hoofdlijnen van 
de Vrijwilligersacademie. Er is geen aparte kostenplaats meer opgenomen voor het 
ondersteunen van zelforganisaties. De aanname is dat deze activiteiten onder de andere 
kostenplaatsen kunnen worden geplaatst.  
 
Om de kosten voor verdiepingsavonden te dekken zullen de partners gestimuleerd 
worden tot het delen van hun kennis. Bij het kostprijsmodel zijn we uitgegaan van 
schattingen gebaseerd op een normale bedrijfsvoering. Uitzonderlijke situaties zijn niet 
meegenomen. Dat betekent dat de VA rekening dient te houden met een aantal risico’s. 
Sommige beleidsbesluiten bij gemeente of partnerorganisaties kunnen een financieel 
risico voor de VA met zich meebrengen, bijvoorbeeld: 

 
- een organisatie annuleert meerdere bijeenkomsten tegelijkertijd, of binnen een korte 

periode waardoor de VA extra werk heeft in het informeren van de belangstellenden 
en het geleverde werk niet leidt tot inkomsten; 

- een organisatie besluit het verplicht stellen van trainingen te laten vervallen 
waardoor veel trainingen moeten worden geannuleerd; 

- etc. 
 
De Academie dient te allen tijde alert te zijn op dergelijke beleidswijzigingen die grote 
impact hebben op het trainingsaanbod. 
 
 
Zie verder bijlage voor de begroting bij de aanvraag gemeente Amsterdam. 
 


