
98 
1.287 gemiddeld  

vrijwilligerstevredenheidscore  
over basis en vervolgtrainingen 

aangemelde vrijwilligers

1.889 

8.3
nieuwe vrijwilligers 

geworven voor  
onze partners in  

de informele zorg

Digitaal: een kennismarktplaats voor  

Vrijwilligersacademie-Zuid wordt ingericht.  

Eindelijk een manier om aan te sluiten  

op de vragen van vrijwilligers.

Door het experimenteren met E-coaching 
weten we veel meer over communicatie 

via digitale kanalen.

181 
trainingen 

Samen met onze partnerorganisaties verzorgen wij een 
compleet programma voor deskundigheidsbevordering 
voor vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. 
In dit jaarbericht laten we graag zien wat we doen en 
deden in 2012. In dit jaar hebben we ingezet een  
gedegen trainingsaanbod (ook in het Engels!) en  
op innovatie en samenwerking. Heel veel mooie  
resultaten zijn er te melden, visueel in het  
nieuwsoverzicht en kernachtig in  
10 highlights.

Amsterdam, april 2013

Karin Hanekroot
directeur  
Vrijwilligersacademie  
Amsterdam

unieke  
deelnemers  

To be or not to be (volunteer): coaches zetten  

zich in voor nieuwe vrijwilligers. Daarbij leren  

we veel Engels omdat we een grote groep  

dolenthousiaste expats hebben geworven  

voor de partnerorganisaties.
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De Vrijwilligersacademie wil als echte ruilorganisatie,  
net als de andere partners in de Manifestgroep  

Amsterdam, dat zorg en welzijn in een keten  

georganiseerd wordt rond de eigen kracht  
van mensen. We zijn trots op ons  

manifest en de gemeente  

Amsterdam kan daar  

niet omheen.
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In Europees 

verband wordt onze 
lerende praktijk ingezet voor 

diversiteit. Door training op maat 

bereiken we meer migranten vrijwilligers  

en willen we het voor elkaar krijgen dat  

organisaties reflecteren en zich open stellen  

voor ‘anderen’. Dat is een streven uit het hart:  

vrijwilligerswerk is er voor iedereen!  

In december organiseerde de 

Vrijwilligersacademie een  

transnationale meeting. 

06

Dankzij het programma Toegankelijk Welzijn en  

met bewuste en getrainde vrijwilligers zijn de  

Amsterdamse welzijnsactiviteiten toegankelijker  
geworden voor iedereen.
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Ontwerp opleiding informele zorg: met onderwijskundigen 

brengen we samenhang in de gecertificeerde trainingen  

van de VA en haar partners, te beginnen met nieuwe  

basistrainingen. 
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Stopmotion filmkunst verovert jonge 
vrijwilligers: instroom jongeren verdubbelt  

en we hebben prachtige korte films over  

bijzondere ontmoetingen. De 5 YouTube  

films zijn bij elkaar opgeteld 3.384  

keer bekeken.

Kennis: masterclasses succes op alle fronten.  
In 2012 introduceerde de Vrijwilligersacademie  

masterclasses. Een inspirerende gast wordt door  

de interviewer samen met de mensen in de zaal  

geïnterviewd. Dat kan en daar leer je van.
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Met Laluz vrijwilligers komen 
we op stoom; er is een programma 

STEAM waarin professionals leren in  

de praktijk van het leven; klaar voor 2013.

10

FINANCIËN EN PARTNERS
De Vrijwilligersacademie bedankt de gemeente Amsterdam voor het in haar gestelde  

vertrouwen en voor de investering in de kwaliteit van de vrijwillige inzet in de informele 
zorg voor kwetsbare burgers in de stad. Tevens is voor de Vrijwilligersacademie de 

langdurige steun van fondsen als RCOAK en de Europese Commissie van groot 
belang. Dit geeft de Vrijwilligersacademie de kans om te blijven verbinden en 

vernieuwen. De resultaten over 2012 laten een duidelijke groei zien in  
de activiteiten, trainingen en aantal vrijwilligers die zich hebben  
aangemeld en ook uiteindelijk een certificaat hebben behaald. 

Deze groei betreft geheel 2012 en zet zich in 2013 voort.  
De doelen in het bedrijfsplan 2009-2013 gaan we  
zeker overtreffen. Hieruit blijkt dat er een duide- 
lijke behoefte is bij de vrijwilligersorganisaties 

en vrijwilligers om beter toegerust te zijn 
voor hun vrijwilligerswerk. De Vrij- 
willigersacademie heeft inmiddels 

25 partners en is in  
3 stadsdelen actief.  

VA-Zuid loopt voorop 
met 15 samen-

werkende  
part- 
ners 

.



@FroukeATvp040 vrijwilligersacademie in 

oprichting in Tilburg en Eindhoven van harte 

welkom op inspiratie bezoek!

Komend kwartaal: Ruim 100 nieuwe interessante 

bijeenkomsten voor #vrijwillig020 actief in zorg 

en welzijn, van harte welkom!

#020bedankt #vrijwilligers voor 

inzet, vertrouwen, ondersteuning 

en deskundigheid ihkv #informele  

netwerken voor mensen  

die kwetsbaar zijn!

Zo dat is fijn; en dan nu binnenkort  

@JKMAmsterdam vullen met 35  

#vrijwilligerswerk vacatures partner- 

organisaties voor #kwetsbare burgers!

In december verwachten we Spanje Oostenrijk en 

Duitsland in het kader van #protect. In oktober 

Denemarken Europa #samenduwen #top

RT @Pieterhilhorst: Een Eigen Kracht-conferen-

tie bespaart E 17.000 per probleemgezin.  

Waarom doen we dat niet altijd en overal?  

#vk http://bit.ly/KXyGgm

Vandaag met #SteunpuntThuisadministratie aan 

het werk om goed trainingsaanbod voor  

#vrijwillig020 samen af te stemmen: #mooi!

Vandaag ook #ESF subsidie aan het verant-

woorden voor #manifestgroep: meer doen met 

Zelfde geld voor kwetsbare Amsterdammers!

#basistraining #activerendhuisbezoek afgerond 

met Chinese vrouwen van #HoYin laaiend  

enthousiast; 8,7 beoordeeld!

De Vrijwilligersacademie vervult 

een voortrekkersrol en geeft 

ervaringen straks door aan haar 

partners http://t.co/8nJQ9j8h

@academievdstad da’s goed nieuws 

dat jullie voor onderzoeksopdracht 

van #gilde020 en ons studenten bij 

#hva hebben gevonden; dank!

RT @karendenhertog: @VWAcademie  

Wat een fantastisch #resultaat:  

verdubbeling aantal jongere #vrijwilligers!

Vanavond weer volle bak voor 

#oriëntatie #vrijwilligerswerk020 

op #kgracht340, geen plaatsen 

meer vrij!

Prachtige presentatie @KesselsSmit studenten 

met werkgroep coördinatoren en #trainers, plan 

gemaakt voor #leergangInformeleZorg, #zinin!
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14 februari 2012 - Stop motion verovert jonge vrijwilligers
Voor het eerst in de geschiedenis wordt de betekenis van vrijwillige inzet 

op een kunstzinnige wijze in beeld gebracht. Vrijwilligers en cliënten 

spelen een hoofdrol in korte films met het thema ‘Vrijwilligerswerk 

telt voor twee’, waarin papieren scenario’s tijdens een bijzondere 

ontmoeting tot leven komen. Aan de hand van het idee van 

David Pino en Cary Da Costa, gebruikte regisseur Jaap 

Hermans stop motion als tool om een prikkelende,  

creatieve audio en visuele beleving te maken. 

21 maart 2012 -
Omdat mijn deelnemer  

mij inspireert!
Netwerkcoachen is zo gek nog niet:  

een interview met Ellen Jensen,  

vrijwilliger bij De Regenboog Groep  

en werkend als Netwerkcoach.

24 april 2012 - Eerste masterclass Vrijwilligersacademie
Ingrediënten: experts en debat. De Vrijwilligersacademie investeert in  

het organiseren van debat en masterclasses. Doel is om elkaar te  

inspireren en van elkaar te leren. De eerste masterclass in 2012  

is de masterclass Zinvolle Werkervaring.

20 juni 2012 - Maak plaats voor de nieuwe vrijwilliger:  
masterclass samenwerking vrijwilliger en hulpverlener  

Waar loop je tegenaan in de verhouding tussen betaalde en vrijwillige werknemers?  Dat vraagt 

allereerst het erkennen van elkaars expertise. En jawel, vrijwilligers hebben een eigen terrein waar 

zij het meest van weten. Martin Stam, programmaleider aan de Hogeschool van Amsterdam,  

leidde een verkenning van de positie van de vrijwilliger anno 2012. 

01 mei 2012 - Nieuwe liefde gevonden tijdens  
masterclass zinvolle werkervaring
Tijdens een geweldige avond, op een prachtige jonge en 

bruisende locatie: de nieuwe liefde zapten we langs het nut van 

vrijwilligerswerk. Volgens twee enthousiaste net afgestudeerde 

studenten uit Utrecht moet de Vrijwilligersacademie deze  

masterclass op de universiteit doen: “Het is geweldig,  

studenten weten nauwelijks iets van vrijwilligerswerk. Zij krijgen 

te weinig informatie, anders zouden ze het zeker vaker doen.  

Kunnen wij nog een gesprek krijgen met een vrijwillige coach?” 

26 juni 2012 - BE-Learning live
De Vrijwilligersacademie wil graag oriëntatie 

en trainingen beschikbaar maken voor  

iedereen. Voor mensen die niet in de  

gelegenheid zijn om naar de bijeenkomsten  

op de Keizersgracht te komen startte de  

Vrijwilligersacademie met BE-learning. 

Met een quiz of een gesprek met een coach 

kan iedereen een persoonlijke route kiezen. Met 

veel persoonlijk (BE) contact of juist minder (E). 

28 september 2012 - is de dag!
Workshops op de Dag van de Eenzaamheid 

in Amsterdam-Zuid én de opening van het 

academisch jaar met een Masterclass over 

Eenzaamheid.

04 december 2012 - VA gastheer Europees  
project: migranten meer betrekken bij  
vrijwilligerswerk door training De Vrijwilligersacademie 

Amsterdam is samen met CABO van 12 tot en met 14 december 

gastheer van de meeting van het Europese project PROTECT, 

Vrijwilligerswerk en leren.

07 maart 2013 - VA-Zuid:  
De eerste kennismarktplaats voor vrijwilligers
Vrijwilligersacademie Amsterdam-Zuid organiseert trainingen, 

workshops, lezingen en meer. Het is een platform voor het  

uitwisselen van kennis voor vrijwilligers in zorg en welzijn.  

In 2012 hebben we hiervoor een digitaal platform ontwikkeld.  

Via de website www.va-zuid.net ruilen we kennis met elkaar.

16 december 2012 - Aanpak  
Vrijwilligersacademie A’dam  
voorbeeld op Europees niveau 
In gesprek met migranten en buitenlandse  

gasten werden de stappen naar inclusie  

besproken: contact maken, vertrouwen winnen, 

loyaliteit en wederkerigheid. Het ruilprincipe  

voor kennisdelen van de Vrijwilligersacademie 

bleek het goede voorbeeld te zijn. 

08 juli 2012 - EU Project: instroom  
jongere vrijwilligers verdubbeld
…dankzij Europese project ‘EYVA’. Alle activiteiten  

hebben geleid tot een ‘verjonging’ van de instroom  

van nieuwe vrijwilligers. Dit zien we in de leeftijd van  

vrijwilligers die de basistraining bij ons volgen. We zijn 

heel blij met deze resultaten en de prachtige films.

Van harte bedankt voor de ontzettend leuke cursus verbin- 

dend communiceren. Ik vond alle drie bijeenkomsten heel  

boeiend. Zoveel is aan de orde gekomen, kennis, ervaringen  

en inzichten. Ik heb heel veel geleerd en probeer het toe  

te passen, ik ben er enorm door verrijkt. Het is zo’n mooie  

manier van in het leven staan, die rust en harmonie  

geeft...en conflicten oplost...Ik vind het  

heel leuk dat ik nu het  

certificaat heb.
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Cursist Verbindend  
Communiceren, 

november 2012

2012 2012 20112011

KERNCIjFERS  TRAININgEN      AANTAl AANgEmElDE  
           VRIjwIllIgERS

Oriëntatie-  30 42 338 640 
bijeenkomsten 

Basistrainingen   46 38 450 390

Vervolgtrainingen  25 21 144 300

Verdiepings- 
bijeenkomsten  31 22 353  261

Bijeenkomsten  
zelforganisaties   11 10   76    81

Overig  38 28 528  252

Totaal 181 161                    1.889        1.924
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Vindt VA leuk

NIEuwE  
VRIjwIllIgERS  
gEwORVEN VOOR 
ONZE PARTNERS IN 
DE INFORmElE ZORg

BIjEENKOmSTEN  

DAgDElEN TRAININg

uREN TRAININg  
gEgEVEN

BIjEENKOmSTEN 
VAN DE KwAlITEITS-
wERKgROEP 

TwEETS 2012

leeftijd

Bereikt
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12.2% 12.2%

7.3% 9.8%

2.4%
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2.4%
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Vrijwilligers geven het volgende  
gemiddelde rapportcijfer aan de trainingen

@Stichtinglaluz team vrijwilligers concludeert: 

“Prachtig aanbod bij jullie voor #trainees  

om persoonlijk leiderschap verder  

te ontwikkelen” Tweet
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Ik wil een date  

met de cursusleider.  

cursist basistraining, 2012

03
Dank aan vrijwilligers,  

financiers, trainers,  

medewerkers en bestuur. 

            Karin Hanekroot, 
                     directeur Vrijwilligersacademie  

     Amsterdam
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@VCA_Amsterdam @GildeAmsterdam  

@AmsterdamCares @stichtinglaluz #UVV 

@Present @VWAcademie #makelaars 

#020bedankt #vrijwilligers please rt

Mooi: tweetalig training (Spaans & NL) gegeven 

aan vrijwilligers met migrantenachtergrond. Muy 

interessante & gezellig #vrijwillig020

Samensteling,  
teksten en redactie

Karin Hanekroot,  
Esmeralda van  
der Naaten 
Vrijwilligersacademie 
Amsterdam

Concept en ontwerp

Cary Da Costa 
Da Costa Design,  
David Pino 
Studio Pino

Lay-out & DTP

Da Costa Design

Fotografie

Cary Da Costa,  
Jeff Ruigendijk 

Styling en papier-  
constructies

Esther van den Bos

Communicatiestrategie 
en productie-  
begeleiding

Antoinette Veneman 
Via Veneman 

Druk 
Veenman+, Rotterdam

Papier
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Met heel veel dank aan

Miranda Schellevis  
en Eline Pullen  
van Knalrood 

Oplage

50 stuks

Verschijningsdatum
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COlOFON
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359 

1.077 

11 

1.517

bereik via 67 vrienden en 187 fans:  
57.837 (waarvan 46,3% vrouw en 53,7% man)

187 personen vinden dit leuk  
(waarvan 61,5% vrouw en 35,7% man)

vrjiwilligersacademie-amsterdam

@VWAcademie VWAcademie

vrijwilligersacademie

Ben je nog geen vrijwilliger? Kom dan naar een oriëntatiebijeenkomst  
en sluit je aan bij een van onze partners!

vrijwilligersacademie.net

De Vrijwilligersacademie  
Amsterdam is CRKBO  
gecertificeerd en heeft  
de ANBI status.

Vrijwilligersacademie Amsterdam
Keizersgracht 340-342
1016 EZ  Amsterdam
T (020) 320 55 79
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