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1 Inleiding 
 
Zoals gesteld in de inleiding van de gezamenlijke ontwikkelagenda van de gemeente Amsterdam, 
“Agenda Informele zorg en Vrijwillige inzet 2015 – 2019”, “spelen vrijwilligers en mantelzorgers een 
sleutelrol in alle beoogde veranderingen in zorg en ondersteuning.  De verwachting is dat een deel van 
de zorg aan hen kan worden overgelaten” . De Vrijwilligersacademie ondersteunt deze sleutelrol graag 
met haar expertise en netwerk. 
 
De Vrijwilligersacademie heeft een belangrijke rol die past bij deze gemeentelijke opdracht. Met het 
toerusten van zorg- en welzijnsvrijwilligers (en beroepskrachten in de organisaties) ondersteunen we 
de maatschappelijke meerwaarde van informele zorg in Amsterdam. Vanuit de missie en visie en 
opgebouwde expertise van de Vrijwilligersacademie zorgen we voor goed getrainde vrijwilligers die 
zicht bewust zijn van hun rol, positie en meerwaarde. Bovendien delen we onze kennis over het binden 
en boeien van vrijwilligers en bewoners in Amsterdam in het omzien naar elkaar.  
 
In dit beleidsplan schetsen we langs de lijn van het vorige jaar, de inzet van de Vrijwilligersacademie 
voor het komend jaar.  
 
 
 

2 Huidige situatie 
 
De resultaten van de Vrijwilligersacademie zijn ieder 
jaar weer boven verwachting. Zo is het aantal 
trainingen stabiel gegroeid van oorspronkelijk 70 in 
2009 naar 270 trainingen in 2017. En het aantal 
vrijwilligers dat de VA traint (van 765 naar 3328 
unieke cursisten in 2017) is afgelopen jaren 
gestabiliseerd. Hetzelfde geldt voor het aantal 
aangesloten organisaties: van oorspronkelijk 5 naar 
ruim 50 organisaties.   
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Uit onderzoek blijkt dat het aanbod goed aansluit bij 
de vraag van vrijwilligers en partnerorganisaties. 
Onderzoek1 naar de tevredenheid en feedback van 
vrijwilligers op de basistrainingen bevestigt het hoge 
cijfer dat vrijwilligers geven voor de trainingen (een 
8,4 gemiddeld). Uit dit onderzoek blijkt dat de 
trainingsinhoud alsook – faciliteiten zeer  

gewaardeerd worden en dat hetgeen wordt geleerd uitstekend aansluit bij de praktijk van het 
vrijwilligerswerk dat ze doen.   
Ook blijkt uit dit onderzoek door Reineke Koordes van TPI in 2017, dat vrijwilligers heel tevreden zijn 
over de inhoud van de training. Op pagina 32 staat ‘De conclusie is dat de vrijwilligers allemaal heel 
positief zijn over de Vrijwilligersacademie. Ze willen graag leren en zich ontwikkelen om zo hun werk 
beter te kunnen doen.’ 
 

 

Een trend zet door dat partnerorganisaties zich 
nog sterker bewust zijn van de kosten voor 
deskundigheidsbevordering. Meer en meer vragen 
organisaties om maatwerktrainingen. Dat is te zien 
in de groei van maatwerktrainingen in voorgaande 
jaren.  De VA is graag bereid om aan deze vraag te 
voldoen. Door professionele trainingen op maat te 
maken en te voorzien van een advies, biedt de VA 
meerwaarde tegen zeer lage tarieven. Daarmee 
doet zij recht aan de bezuinigingsopdracht waar 
het domein en gemeente voor staat. 

 
Naast het toerusten van vrijwilligers is er ook aandacht voor hoe de formele zorg kan worden 
toegerust om (samenwerking met) informele zorg te versterken.  Organisaties vragen de VA hoe ze 
beter op informele zorg kunnen gaan sturen en daarvoor doet de VA ook een aanbod met name in de 
wijkzorgallianties.   
 
De VA is de afgelopen jaren steeds actief geweest in het stimuleren van samenwerking tussen 
informele zorgorganisaties, tussen formele zorg en informele zorg en in het toewerken naar een sterk 
gemeentelijk ondersteuningsbeleid in het kader van de Wmo en het werken met vrijwilligers in zorg en 
welzijn. Dat is noodzakelijk gezien de decentralisaties en bezuinigingen die ertoe leiden dat mensen 
meer zelf in de eigen omgeving passende ondersteuningsoplossingen vinden. 

                                                             
1  Reineke Koordes (2017), Afstudeeronderzoek NTPI,  Over kennis en motivatie na de basistraining na literatuuronderzoek op 
basis van 25 interviews met cursisten die aan de basistraining in de Vrijwilligersacademie hebben deelgenomen.  



3 
 

 

3 Expertise van de Vrijwilligersacademie 
 
De VA heeft als deskundigheidbevorderingsorganisatie een heel eigen plek verworven en wordt door 
veel organisaties (50 organisaties zoeken de samenwerking op) en ook door de gemeente beschouwd 
als expert op het terrein van versterken van informele zorg door middel van trainingen2 en netwerk3.  
 
Het trainingsaanbod van de Vrijwilligersacademie is uniek in Amsterdam (ook in Nederland). Het is 
ontwikkeld op basis van de competenties die vrijwilligers die informele hulp bieden nodig hebben om 
hun werk te doen en vol te blijven houden en bovendien om geïnspireerd te blijven. Het 
trainingsaanbod wordt voortdurend doorontwikkeld in opdracht en samen met de (meer dan 50) 
partnerorganisaties van de Vrijwilligersacademie. Voor inzicht in onze partnerorganisaties, verwijzen 
we u graag naar het Overzicht van onze partnerorganisaties 
http://www.vrijwilligersacademie.net/nl/partners of in plaatje met logo’s 
http://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/116_1.va_partnerorganisaties_lr.
pdf.  
 
Inmiddels zijn er ook 20 vrijwilligers die ook een certificaat -naar SPEN normen- hebben behaald. Zij 
hebben 60 uur trainingen, 10 uur intervisie en 60 vrijwilligerswerkuren volbracht volgens een 
Persoonlijk Ontwikkelingsplan vastgelegd. Bijna allen zijn hierna uitgestroomd naar een 
vervolgopleiding of betaald werk in zorg of welzijn. 
 
Door de samenwerking, deel- en ruilovereenkomsten met partnerorganisaties in de stad Amsterdam, 
vormt de VA een kennisnetwerk informele zorg. Dit organiseren we praktisch gezien door middel van 
● een coördinatorenoverleg, de zogenaamde werkgroep kwaliteit, vernieuwing en ontwikkeling 
● masterclasses met lectoren en hoogleraren van de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van 

Amsterdam, Vrije Universiteit en Erasmus Universiteit,  
● een opening van het Academische jaar 
● bekendheid te vergroten met steeds meer workshops te geven in huizen van de wijk en 

wijkzorgallianties  
● het delen in de kennis via de website Academie voor Informele zorg  
 
Partnerorganisaties zijn belangrijke samenwerkingspartners, maar ook de andere organisaties die een 
versterkende rol hebben zoals:  
kleine en middelgrote zorg- en welzijnsorganisaties (in projecten en kennismarkten/buurtacademies in 
stadsdeel Oost, Zuid, Nieuw-West en Centrum), andere organisaties in dienst van het ondersteunen 
van vrijwilligers in zorg en welzijn (Eigen Plan, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Omslag, Sigra en 
                                                             
2  Zie ook: Gemeente Amsterdam (2013). Deskundigheidsbevordering vrijwilligers in de informele zorg en welzijn. 
Beleidskader, door M. Nijman. 
3  Marinka Wildeman (2015). Steun voor vrijwilligers: Hoe kan een netwerk van organisaties bijdragen aan het versterken van 
vrijwilligerswerk in zorg en welzijn? Onderzoek ihkv master Erasmus Universiteit. 
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Present), stadsdelen, bestuurscommissies in de wijken, natuurlijk de gemeente Amsterdam, andere 
financiers, maar ook andere vrijwilligersacademies in Nederland en het Europese netwerk.  
 
In een analyse van het netwerk dat de VA met haar partnerorganisaties vormt is vastgesteld dat de VA 
hierbij verschillende functies vervult4. Dit onderzoek bevestigt de Vrijwilligersacademie in haar 
expertise waarbij de dienstverlening (waaronder de trainingen) een sterk brandpunt vormt. Dat biedt 
kansen om actief kennis te delen. De netwerkfunctie is een belangrijk middel om te blijven vernieuwen 
en zo vrijwilligers optimaal toe te rusten in hun taak. In een onderzoek van een student van de HvA 
5wordt toegejuichd om onze bevindingen op cocreatieve wijze te blijven delen met professionals. 
 
Al deze kennis, expertise en het netwerk stelt de VA bovendien een aantal keren per jaar beschikbaar 
op verzoek van de gemeente voor onderzoek en inbreng in symposium/conferentie/thema-
bijeenkomst e.d. Een voorbeeld uit 2018 is de Conferentie over thuisadministratie van 14 juni 2018, 
waarvan een indruk te vinden is hier https://youtu.be/qjtIVnitTnM . 
 
Ook ontwikkelt en onderhoudt de VA Kennismarkten voor diverse stadsdelen in Amsterdam. Op deze 
Kennismarkten worden organisaties en particulieren uitgenodigd om cursussen, lezingen, workshops 
en voorlichting te organiseren en/of te volgen in hun stadsdeel. Een voorbeeld van een dergelijke 
Kennismarkt is de Kennismarkt Centrum http://centrum.kennismarkt.amsterdam/nl/home . 
 
In aansluiting hierop stelt de VA haar kennis en expertise ook beschikbaar voor het praktijkonderzoek 
dat in opdracht van het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt verricht. Hiervoor verwijzen we graag naar 
de Academie voor Informele zorg waar vier handreikingen van stadsdelen te vinden zijn en een 
interessant artikel http://academievoorinformelezorg.nl/nl/kennis-delen/lezen.  
 
A Deskundigheidsbevordering  
 
De kern van de Vrijwilligersacademie blijft gericht op deskundigheidsbevordering waarmee de 
Informele Zorg wordt versterkt. Hiermee bedienen we verschillende doelgroepen namelijk: 
 

a) vrijwilligers die hulp bieden in zorg en welzijn 
b) begeleiders van vrijwilligers in informele zorgorganisaties 
c) beroepskrachten die samenwerken met informele krachten 

 
Het aanbod aan professionele trainingen en trainers biedt een kwalitatief (CRKBO geregistreerd) palet 
aan basis en vervolgtrainingen. Deze kunnen met de expertise van de VA op maat gemaakt worden 
voor specifieke vragen, doelgroepen of doelstellingen, bijvoorbeeld in de vorm van een in-company 

                                                             
4  Marinka Wildeman (2015). Steun voor vrijwilligers: Hoe kan een netwerk van organisaties bijdragen aan het versterken van 
vrijwilligerswerk in zorg en welzijn? Onderzoek ihkv master Erasmus Universiteit. 
5 Lonneke van Grootheest (2017), Cocreatie in het sociale domein. Onderzoek ihkv afstuderen Maatschappelijk Werk en 
Diensverlening verbonden aan WMOwerkplaats. 
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training of traject om toerusten en samenwerken te bevorderen. Soms gaat het om meer inhoudelijk 
specifieke trainingen zoals het trainen van vrijwilligers in ouderenorganisaties die ondersteuning 
bieden bij mensen die last hebben van Alzheimer of die ouderen van 75 jaar en ouder thuis gaan 
bezoeken. De vraag en behoefte van vrijwilligers en de mensen of organisaties die met vrijwilligers 
werken is leidend.  
 
Daarnaast organiseert de Vrijwilligersacademie deskundigheidsbevordering door ontmoetingen: in 
workshops, trainingen en ontwikkeltrajecten brengen we de verschillende stakeholders bijeen om een 
gezamenlijk leerproces in gang te zetten. In de masterclasses, kennismarkten/buurtacademies en 
ontwikkeltrajecten samen met HvA is dit een succesvolle methode gebleken. Goede voorbeelden zijn 
ook de masterclasses, bijvoorbeeld met Paulina Sedney en Marijn van Ballegooijen over 
ervaringsdeskundigheid in Zuid in 2017 of Jenny Gierveld met Ahmed el Aslouni over eenzaamheid in 
2018 in Nieuw West. Allemaal interessante en inspirerende ontmoetingen tussen vrijwillige en 
beroepskrachten die vernieuwing en vertrouwdheid bevorderen.  
 
B Expertise netwerk informele zorg 
 
De Vrijwilligersacademie streeft naar het versterken van de informele zorg in Amsterdam door middel 
van deskundigheidsbevordering. Hiertoe wordt ook invulling gegeven aan een faciliterende rol op 
gebied van netwerken en innovatie.  
Vanwege de organisatie en overeenkomsten met aangesloten partnerorganisaties die kennis delen en 
ruilen in de Vrijwilligersacademie is er een netwerk dat goed benut wordt. Zo brengt De Regenboog 
Groep expertise met betrekking tot omgang met verbale agressie in, Kuria deelt kennis over omgang 
met verlies en rouw en Wegwijs in Schuldhulp, HvA en Vonk over de wegen in schuldhulpverlening, 
allemaal ook voor de vrijwilligers van andere partners.  
 
Partnerorganisaties delen zo hun kennis in het netwerk via de Vrijwilligersacademie, maar ook door de 
VA actief te sturen via de werkgroep of programmaraad (10 keer) en overleg met de directies die 
richting geven aan de inhoud van het programma en de kwaliteit van de Vrijwilligersacademie 
bewaken.  
Zij brengen hun expertise in door hun eigen trainingsaanbod te ontsluiten en deel te nemen aan de 
netwerkbijeenkomsten. De Vrijwilligersacademie zal dit netwerk actief verder vergroten door de 
versteviging van de samenwerking met grote nieuwe partners, zoals HVOQuerido, Leger des Heils en 
Cordaan. 
 

4 Gebruik en inzet communicatiekanalen 
 
Het spreekt voor zich dat de VA haar netwerk van ruim 50 partnerorganisaties en andere relevante 
partijen optimaal inzet om bekendheid te geven aan haar diensten en activiteiten. 
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Om als VA voorts effectief te zijn gaat de VA in 2019 aan het nieuwe online platform, de vernieuwde 
website verder verbeteren met reviews van vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders 
http://www.vrijwilligersacademie.net/nl/home . 
 
 

5 Aandachtspunten in 2019 
 
De focus van het komend jaar zal gericht zijn op verdere ontwikkeling van zorg en welzijnsvrijwilligers. 
Het gaat om door ontwikkelen van het binden en boeien van buddy s, maatjes, vertrouwenspersonen 
en zorgvrijwilligers.  
Zorgvrijwilligerswerk versterkt de sociale cohesie in Amsterdamse wijken (leren door reflectie, 
burgerschap etc). Zorgvrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel voor een leefbare en zorgzame of 
humane stad. Elke Amsterdammer zou een keer buddy, maatje of vertrouwenspersoon zijn of zijn 
geweest. Dat helpt de Amsterdammers en de Amsterdamse samenleving. Daarmee verwachten we 
een meer humane of sociale samenleving. Om daar nog meer aan te werken, beginnen we in 2019 met 
een onderzoek uitgevoerd door studenten van de Universiteit van Humanistiek om met vrijwilligers in 
gesprek te gaan over humanere zorg en stad.  
In dit kader zal de VA ook meer aandacht geven aan de toenemende vraag naar trainingen voor 
medewerkers die vrijwilligers begeleiden, meer vernieuwende vormen ontwikkelen voor de trainingen 
mn online en werken in samenwerking met de VCA aan een sterkere werving van buddy s en maatjes 
voor de informele zorg in Amsterdam. 
 

6 Doelstellingen en doelgroepen 
 
Met de aandacht op deskundigheidsbevordering en het expertise netwerk formuleren we de volgende 
doelstellingen: 
 
1. Versterken van informele zorg door: 

● toerusten van vrijwilligers door trainingen 
● toerusten van beroepskracht en betaalde krachten hoe zij informele zorgverleners kunnen 

ondersteunen, versterken en met hen samenwerken. 
 

2. En in aanvulling daarop: 
● aandacht voor oriëntatie op de vrijwillige functies in zorg en welzijn om nieuwe vrijwilligers te 

binden en boeien 
● werken volgens CRKBO criteria van externe SPEN certificatie bij de uitvoering van trainingen en 

leerlijn voor vrijwilligers 
● bewerkstelligen van samenwerking tussen ondersteuningsorganisaties in de stad en in 

verschillende gebieden in informele zorg. 
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De VA richt zich in eerste instantie op vrijwilligers die hulp bieden in zorg en welzijn. Iedere vrijwilliger 
of organisatie die interesse heeft kan zich aanmelden om gebruik te maken van onze expertise; gratis 
in de wijk en betaalbare hoge kwaliteit in het centrum.  
Op verzoek worden vrijwilligers en organisaties op maat bediend en voorzien van advies en 
deskundigheidsbevordering. Hetzelfde geldt voor de beroepskrachten die samenwerken met informele 
krachten en die vragen middels trainingen of netwerkbijeenkomsten graag beantwoord willen zien 
met en vanuit de expertise van de VA. 
 
De Vrijwilligersacademie richt zich met deskundigheidsbevordering niet op vrijwilligers die werken 
buiten de zorg of welzijn. Zij vinden deskundigheidsbevordering bij hun eigen organisatie of de VCA. 
Mantelzorgers kunnen voor deskundigheidsbevordering en ondersteuning terecht bij Markant, 
expertisecentrum voor Mantelzorg in Amsterdam.  
 

7 Beoogde resultaten  
 
De basis van de VA is aanbod van deskundigheidsbevordering.  
Dat betekent dat de VA in 2019 inzet op verdere uitbouw van het trainingsaanbod. De VA investeert in 
de oude en nieuwe partners, hun wensen met betrekking tot het aanbod aan trainingen en het 
uitvoeren daarvan. Gezien de nieuwe grote partners en de wens om bij elkaar aan te sluiten 
verwachten we stabilisatie in het aantal trainingen en groei in de diversiteit, maatwerk en in company 
trainingen. De nieuwe studiegids biedt hiervoor een stevige basis. 
 
Inschatting resultaten 2019 

 
Aantal 

trainingen 
Aantal 

aangemelde vrijwilligers 

 Realisatie 2017 
Schatting 

2019 
Realisatie 2017 

Schatting 
2019 

Totaal 
 

270 285 3328 3300 

 
Uitgangspunt is weer een vrijwilligerstevredenheidscore over de basis- en vervolgtrainingen van 
gemiddeld minimaal een 8. 
 
Evaluatie van trainingen vindt plaats conform het kwaliteitsprotocol, per training en in de 
kwaliteitswerkgroep, waarbij niet alleen partnerorganisaties maar ook trainers en medewerkers 
betrokken zijn.  
 
In 2019 wordt door de Universiteit van Humanistiek onderzoek gedaan naar de vragen van vrijwilligers 
die hebben deelgenomen aan trainingen van de VA.  
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Communicatie 
o Minimaal 4 maal per jaar een programmaoverzicht 

http://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/115_1.va-programma-
2017_najaar_mr.pdf 

o Nieuwe website met reviews en agenda  http://www.vrijwilligersacademie.net/nl/agenda  
o Backoffice en registratiesysteem, conform de crkbo kwaliteitscriteria 
o 15 nieuwsbrieven in het nieuwe format http://createsend.com/t/i-

BA321FB2FF0E4B402540EF23F30FEDED  
o Min 2 stedelijke evenementen, bijvoorbeeld bij conferenties en opening academisch jaar 
o Voortdurende aandacht via social media 1 keer per dag een facebook en twitter bericht en 1 

keer per maand bij LinkedIn.  
 
 
Ontwikkelen nieuw aanbod en innovatie 
Vanuit de expertise van de VA doen we jaarlijks een voorstel tot innovatie van 
deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers om ze te binden en te boeien. Eerder heeft de VA nieuwe 
E-learning en BE-learning ontwikkeld, is er een gecertificeerde leerlijn die werd doorlopen door 
inmiddels 20 vrijwilligers en een bijzondere route naar ervaringsdeskundige vrijwilligers. Ook in 2019 
zullen we inzetten op bijvoorbeeld: 

o Innovatie van trainingsaanbod op gebied van non verbale communicatie trainingen en een 
collegecyclus gegeven door een filosoof over zorgdeugden 

o Innovatie op gebied van vrijwilligersmanagement zoals ook over binden en boeien van 
vrijwilligers en train de trainer voor begeleiders van vrijwilligers 

o Verder ontwikkelen van de gecertificeerde leerlijn voor meer vrijwilligers 
o Verder ontwikkelen van blended en e learning in de nieuwe omgeving 
o Verdere ontwikkeling leerlijn en praktijkopleiding ervaringsdeskundigen tot vrijwilliger 
o Verdere ontwikkeling van theatercolleges 
o Verversen van kennis door middel van masterclasses door lectoren en hoogleraren. 
o Verder ontwikkelen van trainingen voor in wijkzorgallianties in de stadsdelen ism HvA 

 
Expertise netwerk 
De VA organiseert netwerkbijeenkomsten, voor vrijwilligerscoördinatoren en voor directeuren om 
kennis uit te wisselen en waar mogelijk (met name rondom deskundigheidsbevordering) de 
samenwerking te versterken. 
 
De VA adviseert haar achterban in het borgen van de ondersteuning van vrijwilligers in de eigen 
organisatie, al dan niet in combinatie met training. Ook zal de VA hen adviseren in het toerusten van 
de beroepskrachten in zorg en welzijn in het werken met de eigen vrijwilligers. Via de website AVIZ 
legt de VA zich tevens toe op het trainen en adviseren van formele zorg- en welzijnsorganisaties in het 
samenwerken met informele zorgverleners. 
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Activiteiten: 
o 1 x per jaar Opening van het academisch jaar 
o overleg met directies 
o de werkgroep kwaliteit met coördinatoren komt 10 maal bijeen met een afgevaardigde trainer 
o intervisie en deskundigheidsbevordering trainers 
o minimaal 10 partnerbezoeken per jaar 
o minimaal 5 adviesgesprekken m.b.t. verzoek trainingen en ontwikkeltrajecten 
o werven en binden nieuwe vrijwilligers van de partners 
o ondersteunen partnerorganisaties 
o adviseren gemeente op verzoek mbt deskundigheidsbevordering en versterking informele zorg 
o adviseren gemeente op verzoek mbt samenwerking bevorderen tussen formele en informele 

zorg. 
 

8 Aanvraag 2019 
 
Voor de functie van de Vrijwilligersacademie en om dit activiteitenplan uit te kunnen voeren 
verzoeken wij de gemeente Amsterdam om net als de voorgaande jaren een bijdrage van € 212.000.  
 
De Vrijwilligersacademie werft naast de subsidie van de gemeente Amsterdam en de bijdrage van 
partnerorganisaties (€ 152.000 in natura en euro’s), ieder jaar projectsubsidies van fondsen, gemeente 
Amsterdam en stadsdelen daar waar het de kennismarkten/buurtacademies betreft. Voor 2019 
schatten we dit in op € 35.000. 
Voor een overzicht verwijzen we naar bijgevoegde begroting 2019 in Bijlage 2. 
 
Het moge duidelijk zijn dat de Vrijwilligersacademie Amsterdam geen commerciële activiteiten 
uitvoert met winstoogmerk, omdat zij een stichting is. Zie ook de eerste pagina van de statuten van de 
Stichting Vrijwilligersacademie Amsterdam in bijlage 3.  
 

9 Kostprijsvergelijking 
 
In 2017 is er door de KNAPacademie onderzoek gedaan naar de marktprijzen voor 
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers bij verschillende organisaties in Nederland. In de 
vergelijking van de kostprijzen, blijkt dat de kostprijzen van de Vrijwilligersacademie Amsterdam 
positief afsteken, namelijk Movisie 229 euro per dag per persoon, Mezzo 225 euro per dag per 
persoon en de Vrijwilligersacademie 90 euro per dag per persoon. 
Bij de VA is sprake van 80% van de kosten die bestemd zijn voor de deskundigheidsbevordering van de 
vrijwilligers in de zorg en welzijn, 20% van de kosten zijn bestemd voor overhead. We werken met 
gecertificeerde trainers die op basis van idealen voor een laag ZZP tarief willen werken. 
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10 Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid 
 
In 2014 heeft Cliëntenbelang Amsterdam bij de trainingslocatie van de Vrijwilligersacademie 
Amsterdam op de Keizersgracht in Amsterdam een onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met beperkingen. De conclusies uit dit onderzoek 
waren positief https://www.clientenbelangamsterdam.nl/thema-
belangenbehartiging/toegankelijkheid/gebouwen-en-vervoer . De VA blijft uiteraard alert op nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden om haar bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid te 
verbeteren en zal niet schuwen hiervoor Cliëntenbelang Amsterdam te raadplegen. 
 

11 Beleid voor vrijwilligers van de VA 
 
In opdracht van de VA werken met name betaalde krachten, en nauwelijks vrijwillige trainers. In ons 
innovatieve project de Burenbond zijn een paar buren actief in een zelfsturend team. We zijn bezig 
met aanvragen van een VOG. Er zijn afspraken in contract vastgelegd ten aanzien van 
deskundigheidsbevordering, waardering, rechten, grenzen van het vrijwilligerswerk, 
onkostenvergoeding, klachtenprocedure voor haar vrijwilligers en dergelijke. Er is een feedback en 
klachtenregeling en als nodig ook een klachtencommissie waar ook andere vrijwilligersorganisaties in 
zorg en welzijn gebruik van zouden kunnen maken als dat passend is 
http://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/89_1.150817_en_feedback-en-
klachtenregeling-correct_na-audit.pdf.  
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Bijlage 1: Studiegids Programma Herfst 2017 
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Bijlage 2: Begroting 2019 
 
 
 

BEGROTING 2019 

Baten: 
      € 

Subsidie DZS 
      

213.092 

Projecten 2018-2019 
      

40.000 

Deelnemende organisaties 
      

169.000 

       
422.092 

Lasten: 
       

Personeelskosten 
      

143.892 

Huisvestingskosten 
      

15.700 

Organisatiekosten 
      

54.000 

Activiteiten (Trainingen en pr) 
     

168.500 

Projecten 
      

40.000 

       
422.092 

Resultaat 2019 
      

0 
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Bijlage 3: Pagina 1 Statuten Stichting Vrijwilligersacademie Amsterdam 

 

 

 


