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1. inleiding 
De Vrijwilligersacademie heeft haar rol in het Sociale domein in Amsterdam de afgelopen 
12 jaar waargemaakt. Per jaar inspireert de Vrijwilligersacademie 4.000+ vrijwilligers 
door middel van trainingen en bijeenkomsten. Zij geven die gemiddeld een 8,4. Met 50 
partnerorganisaties zorgt de Vrijwilligersacademie voor de verdere ontwikkeling van de 
vrijwillige en ervaringsdeskundige inzet en het samenspel tussen formele en informele zorg en 
welzijn voor de hele stad. Uit recente stakeholdergesprekken (zomer 2021) blijkt dat de partners 
de Vrijwilligersacademie enorm waarderen om haar kwaliteit van trainingen, dienstverlening, 
netwerk en omdat ze altijd bereid is mee te denken ter bevordering van de kwaliteit van werken 
met vrijwilligers.

Door middel van een Strategisch plan ‘Ontwikkelen voor kwaliteit, inclusie en participatie’ bouwt 
de Vrijwilligersacademie ook in de jaren 2022-2025 verder aan een inclusieve en sociaal-
voelende stad. Als kenniscentrum met een groot netwerk heeft de Vrijwilligersacademie 
een centrale functie en werkt zij met stedelijke partners. Daarnaast verricht zij maatwerk in 
stadsdelen en buurten en binnen projecten. Zij wordt hiertoe in staat gesteld door middel van 
gelden van fondsen, de gemeente en de Europese Commissie. 

Wat de Vrijwilligersacademie stedelijk 
organiseert, voert zij lokaal uit. Uit wat 
de Vrijwilligersacademie lokaal leert 
haalt zij praktijkkennis, die kennis koppelt 
ze aan het stedelijke netwerk, partners en 
het Vrijwilligersacademie aanbod.
Zij gebruikt hiervoor het model KTP; 
kennis-training-praktijk-en weer door 
naar kennis. 

Zo legt de Vrijwilligersacademie 
verbinding vanuit de sociale basis 
(met voeten in de klei) naar de 
bedoeling van het WMO-beleid van 
de stad. Ze loopt hierin vooruit met 
innovatieve projecten. 
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Twee voorbeelden: 

Voorbeeld: Project de Meevaart in Oost

Ontwikkelen in de wijk, samenwerking met de 

sociale basis, verbinding formeel en informeel. De 

Vrijwilligersacademie werkt er op drie lagen aan 

mee:

Voorbeeld: Buurtteams

Ervaringsdeskundigheid als hefboom voor de 

samenwerking met de sociale basis, verbinding tussen 

formeel en informeel:

Micro:

> Leerlijn vertrouwenspersonen ontwikkelen samen 

 met de HvA (projectgeld van De Meevaart)

> Innovatie van toeleiding naar werk 

Meso:

> Met lokale partnerorganisaties ontwikkelen van 

 netwerksamenwerking en professionalisering, 

 formeel in relatie met informeel

Macro:

> Zorgen voor kennisuitwisseling en 

 beleidsvorming met stedelijke 

 partnerorganisaties

> Ontwikkeling van de Praktijkopleiding 

 Ervaringsdeskundigheid, de eerste twee leerlijnen 

 inclusief stages zijn afgerond, de helft van de 

 deelnemers hebben een betaalde baan als ‘beroeps 

 ervaringsdeskundige buurtteammedewerker’. 

> Vakontwikkeling ervaringsdeskundigheid

> Indirect ontwikkeling van het denken binnen 

 buurtteams over inzet van beroeps-

 ervaringsdeskundigen en (ervaringsdeskundige)

 vrijwilligers.

Voorts verbindt de Vrijwilligersacademie verschillende netwerken; lokaal, stedelijk en op 
communitie-niveau, onder andere door de masterclasses die zij organiseert. Hoogleraren, 
lectoren, bestuurders, (zorg)professionals, vrijwilligers en Amsterdammers spreken elkaar rond 
actuele thema’s, maken kennis met- en leren van elkaar. Want inclusie en participatie zitten 
in het DNA van de Vrijwilligersacademie. De Vrijwilligersacademie slaagt er steeds in om met 
anderen samen ‘kansen te creëren & te pakken’ en ‘te ruilen & te delen’.

In haar Strategisch plan 2022-2025 voorziet de Vrijwilligersacademie dat zij groeit, terwijl 
4.000 aanmeldingen constant mogelijk blijft, door vakontwikkeling van trainers en leerlijn 
coördinatoren, lokale praktijkprojecten, meehelpen bij ontwikkelen in andere gebieden 
(Zaanstad) en door innovatieve projecten. De Vrijwilligersacademie kiest weer voor inhoudelijke 
groei of wel ‘ontwikkeling’!

Op alle bovengenoemde gebieden heeft de Vrijwilligersacademie expertise opgebouwd 
en is zij niet meer weg te denken uit de stad. Voor de gemeente Amsterdam vervult de 
Vrijwilligersacademie jaarlijks een belangrijke functie in het behouden van kwaliteit van 
informele zorg in Amsterdam. Voor 2022 verzoekt de Vrijwilligersacademie om een bijdrage 
om deze functie voort te zetten. Een beschrijving van de werkzaamheden en de specificatie 
van het bedrag zijn toegevoegd. Om het complete beeld te geven, en vanwege transparantie 
en betrouwbaarheid van de organisatie, is naast de begroting bij de aanvraag, de totale 
begroting eveneens bijgesloten. Als bijlage treft u tenslotte de kerncijfers van de huidige 
situatie. 
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2. de vrijwilligersacademie amsterdam
De Vrijwilligersacademie 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 trainingen1 en netwerk van vrijwilligers2. 

Doelstellingen en doelgroepen
We formuleren de volgende doelstellingen zoals altijd:

1. Versterken van informele zorg door:
 > toerusten van (ervaringsdeskundige) vrijwilligers door trainingen
 > toerusten van beroepskrachten en betaalde krachten in het faciliteren, ondersteunen en 
  samenwerken met vrijwilligers.
2. En in aanvulling daarop:
 > aandacht voor oriëntatie op de (ervaringsdeskundige) vrijwillige functies in zorg en 
  welzijn om nieuwe (ervaringsdeskundige) vrijwilligers te binden en boeien
 > werken volgens de criteria van CRKBO en met richtlijnen van SPEN (Stichting Permanente 
  Educatie Nederland). We richten ons ook op het bewerkstelligen van samenwerking 
  tussen ondersteuningsorganisaties in de stad en tussen verschillende gebieden in 
  informele zorg.

De Vrijwilligersacademie richt zich in eerste instantie op (ervaringsdeskundige) 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. 

Op verzoek worden (ervaringsdeskundige) 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 beantwoord willen zien met en vanuit de expertise van de 
Vrijwilligersacademie.

1 Zie ook: Gemeente Amsterdam (2013). 

 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers in de informele zorg en welzijn. Beleidskader, door M. Nijman.
2 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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3. de vrijwilligersacademie voor de stad in 2022
In 2022 verzorgt de Vrijwilligersacademie de volgende zaken voor de stad: 

A. Trainingsaanbod
Het trainingsaanbod van de Vrijwilligersacademie is uniek in Amsterdam (en in Nederland). 
Het is ontwikkeld op basis van de competenties die vrijwilligers in de informele zorg nodig 
hebben om hun werk te doen, vol te kunnen houden en bovendien om geïnspireerd te blijven. 
Het trainingsaanbod wordt voortdurend doorontwikkeld in opdracht van 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 https://www.
vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/116_1.200806_sh_av_-va-
partnerorganisaties_2020.pdf 

In 2020 kwam er door COVID plotsklaps een versnelde ontwikkeling van fysieke naar virtuele 
trainingen. Aanvankelijk konden we door de semi-lockdown geen trainingen meer geven 
maar al gauw schakelden we steeds meer over naar online trainingen. Ook in 2021 geeft de 
Vrijwilligersacademie trainingen en bijeenkomsten online. Het aantal trainingen is nagenoeg 
gelijk gebleven en het aantal aanmeldingen is nagenoeg conform verwachting ondanks de 
COVID. In 2022 zullen we goed kijken naar welk aanbod online kan en welke trainingen en 
bijeenkomsten fysiek gehouden moeten worden, of andersom, waar van meerwaarde, en 
uiteraard conform de richtlijnen van de overheid.

Resultaten trainingsaanbod in 2022
De basis van de Vrijwilligersacademie is deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. 
De Vrijwilligersacademie 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 zien we stabilisatie in het aantal trainingen en groei in de 
kwaliteit, diversiteit, het maatwerk en de in-company trainingen. 

inschatting resultaten 2022 in vergelijking met 2017

aantal trainingen aantal aanmeldingen

realisatie 2017 schatting 2022 realisatie 2017 schatting 2022

totaal 270 275 3328 4000

Uitgangspunt is weer een vrijwilligerstevredenheidscore over de basis- en vervolgtrainingen 
van gemiddeld minimaal een 8,4. 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. 

http://www.vrijwilligersacademie.net/nl/partners
https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/116_1.200806_sh_av_-va-partnerorganisaties_2020.pdf 
https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/116_1.200806_sh_av_-va-partnerorganisaties_2020.pdf 
https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/116_1.200806_sh_av_-va-partnerorganisaties_2020.pdf 
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B. Deskundigheidsbevordering informele zorg
De kern van de Vrijwilligersacademie blijft gericht op deskundigheidsbevordering binnen de 
Informele Zorg. Hiermee bedienen we verschillende doelgroepen namelijk:

a) (ervaringsdeskundige) vrijwilligers die ondersteuning bieden in zorg en welzijn aan 
 Amsterdammers
b) begeleiders van vrijwilligers en andere functionarissen in informele zorgorganisaties
c) beroepskrachten die samenwerken met vrijwilligers en informele organisaties

Het aanbod aan professionele trainingen en trainers biedt een kwalitatief sterk (CRKBO 
geregistreerd) palet aan basis- en vervolgtrainingen. Deze kunnen met de expertise van 
de Vrijwilligersacademie op maat gemaakt worden voor specifieke vragen, doelgroepen of 
doelstellingen, bijvoorbeeld in de vorm van een in-company training of traject. Soms gaat 
het om meer inhoudelijk specifieke trainingen, zoals het trainen van (ervaringsdeskundige) 
vrijwilligers in organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met Alzheimer of ouderen 
van 75 jaar en ouder en hen thuis bezoeken. De vraag en behoefte van (ervaringsdeskundige) 
vrijwilligers en de mensen of organisaties die met vrijwilligers werken is leidend. 

Daarnaast organiseert de Vrijwilligersacademie deskundigheidsbevordering en samenwerking 
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 de masterclasses, bijvoorbeeld in 2019 met Marjolein 
Moorman en Suzanne Jansen (auteur Pauperparadijs) over de betekenis van armoede. In 2020 
boden wij een serie van drie webinars aan over vrijwilligerswerk in coronatijd met Professor 
Vrijwilligerswerk Lucas Meijs, Marijn van Ballegooijen, Wethouder (Amstelveen), Hans Wijnands 
van de Regenboog Groep, Firoez Azarhoosh van Samen Vooruit in Oost en Henriette van der 
Meij van de VCA. In 2021 hebben we een interessante bijeenkomst over ‘bewust oordelen’ 
volgens Hannah Arendt in het land van zorg en welzijn. Allemaal interessante en inspirerende 
ontmoetingen tussen vrijwilligers en beroepskrachten die vernieuwing en samenwerking 
bevorderen.

De Vrijwilligersacademie adviseert haar achterban bij de ondersteuning van 
(ervaringsdeskundige) vrijwilligers in de eigen organisatie, al dan niet in combinatie met 
training. Ook adviseert de Vrijwilligersacademie hen in het toerusten van de beroepskrachten 
in zorg en welzijn in het werken met de eigen (ervaringsdeskundige) vrijwilligers. Via de website 
AVIZ (Academie voor Informele Zorg) legt de Vrijwilligersacademie zich tevens toe op open 
stellen van kennis over samenwerken met vrijwilligers in zorg- en welzijn.
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Resultaten Deskundigheidsbevordering in 2022
Activiteiten:
> 1 x per jaar opening van het academisch jaar
> masterclasses met lectoren en hoogleraren van de Hogeschool van Amsterdam, 
 Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en Erasmus Universiteit, bestuurders, (zorg)
 professionals, vrijwilligers en Amsterdammers, ter kennismaking en om de kennisuitwisseling
 verder te ontwikkelen
> overleg met directies
> de programmaraad met coördinatoren komt 10 maal bijeen met een afgevaardigde trainer
> intervisie en deskundigheidsbevordering trainers
> minimaal 10 partnerbezoeken per jaar
> minimaal 1 x per jaar overleg met elk stadsdeel
> minimaal 5 adviesgesprekken m.b.t. verzoek trainingen en ontwikkeltrajecten
> werven en binden nieuwe vrijwilligers van de partners 
> ondersteunen partnerorganisaties
> adviseren gemeente op verzoek m.b.t. deskundigheidsbevordering en versterking 
 informele zorg
> adviseren gemeente op verzoek m.b.t. bevordering samenwerking tussen formele en 
 informele zorg.



C. Netwerk informele zorg
De Vrijwilligersacademie streeft naar het versterken van de informele zorg in Amsterdam door 
middel van deskundigheidsbevordering en trainingen. Aan het versterken wordt bovendien 
invulling gegeven door een faciliterende rol op gebied van netwerken, kennisdelen en 
samenwerken.

De aangesloten partnerorganisaties die kennis delen en uitwisselen in de Vrijwilligersacademie 
vormen een netwerk dat door de deelnemers goed benut wordt. Zo brengt bijvoorbeeld De 
Regenboog Groep expertise in met betrekking tot het omgaan met verbale agressie, Kuria deelt 
kennis over omgaan met verlies en rouw, GGD deelt kennis over eenzaamheid en omgaan 
met corona, Markant over mantelzorgondersteuning en verschillende Maatschappelijke 
Dienstverleningsorganisaties, HvA en de Regenboog Groep over de wereld van de 
schuldhulpverlening. Al deze kennis is opengesteld voor de vrijwilligers van andere organisaties. 

Partnerorganisaties delen hun kennis in het netwerk, gefaciliteerd door de Vrijwilligersacademie, 
ook door de Vrijwilligersacademie actief te sturen via de programmaraad en in overleg met 
de directies. Partners geven op deze manier richting aan de inhoud van het programma en 
de inzet van de Vrijwilligersacademie om de kwaliteit te bewaken en het aanbod door te 
ontwikkelen. Zij brengen hun expertise in door hun eigen trainingsaanbod open te stellen en 
deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten. De Vrijwilligersacademie zal dit netwerk actief, 
verder vergroten door de versteviging van de samenwerking met grote nieuwe potentiële 
partners, zoals Leger des Heils en Cordaan.

In aansluiting hierop stelt de Vrijwilligersacademie haar kennis en expertise ook beschikbaar 
voor het praktijkonderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Hiervoor verwijzen we graag 
naar de Academie voor Informele Zorg waar vier handreikingen voor stadsdelen te vinden zijn, 
en een interessant artikel over de samenwerking tussen formeel en informeel; een belangrijke 
opgave in de samenwerking met de sociale basis. 
http://academievoorinformelezorg.nl/nl/kennis-delen/lezen

Resultaten kennisnetwerk informele zorg in 2022
Door de samenwerking met partnerorganisaties in de stad Amsterdam, vormt de 
Vrijwilligersacademie een kennisnetwerk informele zorg. Dit organiseren we praktisch gezien 
door middel van:
> een coördinatorenoverleg, de zogenaamde programmaraad (stedelijk platform informele 
 zorg) op gebied van kwaliteit, vernieuwing en professionalisering van het trainingsaanbod, 
 doorontwikkeling van professionalisering van de aanwezige coördinatoren en uitwisseling 
 van kennis
> een opening van het Academische jaar om deze gelegenheid te vieren en om gezamenlijk 
 het nieuwe aanbod te laten zien
> samenwerking met De Omslag o.a. voor de Week van de participatie 
> samenwerking met de HvA en resultaten daaruit te plaatsen op 
 http://academievoorinformelezorg.nl/nl/kennis-delen/lezen
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D. Communicatie
Het spreekt voor zich dat de Vrijwilligersacademie haar netwerk van ruim 50 
partnerorganisaties en andere relevante partijen optimaal inzet om bekendheid te geven aan 
haar diensten en activiteiten. We bereiken onze doelgroepen: vrijwilligers, actieve bewoners, 
coördinatoren en andere beroepskrachten met een uitgebreide communicatiestrategie en 
–kanalen die hiervoor ter beschikking staan (social media, nieuwsbrieven en websites). De 
Vrijwilligersacademie zorgt er natuurlijk voor dat haar online platform up-to-date blijft.

Resultaten communicatie in 2022
> minimaal 2 maal per jaar een programmaoverzicht in een folder 

https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/215_1.vrijwilligers_
academie_programma_2_2021_online_versie.pdf

> http://www.vrijwilligersacademie.net/nl/agenda 
> backoffice en registratiesysteem, conform de CRKBO kwaliteitscriteria
> 15 nieuwsbrieven in het format

https://vrijwilligersacademie.cmail20.com/t/ViewEmail/i/5F0B4ED1BDA31C202540EF23F30FE
DED/002758BFB5C899951A01488700E2614F

> minimaal 2 stedelijke evenementen, bijvoorbeeld bij conferenties en de opening 
 academisch jaar
> voortdurende aandacht via social media, gemiddeld 1 keer per dag een Facebook, Twitter of 
 Instagram bericht en 1 keer per maand op LinkedIn. 
> regelmatige nieuwsberichten op de website, inclusief columns 
 https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/actueel

E. Maatwerk in de stadsdelen
In de buurtacademies Kennismarkt Centrum, -Oost, -Nieuw-West en -Zuid biedt de 
Vrijwilligersacademie regelmatig extra trainingen aan. Deze zijn voor deelnemers van de 
lokale organisaties gratis. Het betreft last-minute lege plekken uit het aanbod van de 
Vrijwilligersacademie en andere organisaties die worden bekendgemaakt en gedeeld. Op 
aanvraag van de Burgeracademie in Zuid-Oost geeft de Vrijwilligersacademie advies.

Resultaten maatwerk in de stadsdelen in 2022
> minimaal 10 bijeenkomsten in stadsdelen

https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/215_1.vrijwilligers_academie_programma_2_2021_online_versie.pdf
https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/215_1.vrijwilligers_academie_programma_2_2021_online_versie.pdf
http://www.vrijwilligersacademie.net/nl/agenda
https://vrijwilligersacademie.cmail20.com/t/ViewEmail/i/5F0B4ED1BDA31C202540EF23F30FEDED/002758BFB5C899951A01488700E2614F 
https://vrijwilligersacademie.cmail20.com/t/ViewEmail/i/5F0B4ED1BDA31C202540EF23F30FEDED/002758BFB5C899951A01488700E2614F 
https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/actueel


4. ontwikkelen nieuw aanbod en
  innovatie in 2022
Vanuit de expertise van de Vrijwilligersacademie doen we jaarlijks een aantal voorstellen 
tot innovatie van deskundigheidsbevordering. Steeds meer komt het ook voor dat de 
Vrijwilligersacademie vanwege haar expertise bij een project gehaald wordt om te helpen 
innovaties vorm te geven. De Vrijwilligersacademie en partners vragen en krijgen voor deze 
voorstellen en projecten financiering bij en van verschillende fondsen en de EU. 

Omdat we altijd gebruik maken van de KTP methode (kennis overbrengen door middel van 
trainingen, in en door trainingen en projecten leren in de praktijk, het geleerde in de praktijk 
omzetten naar kennis, en die kennis weer inbrengen in trainingen) koppelen we de innovaties 
en kennis aan het stedelijke netwerk, partners en het Vrijwilligersacademie aanbod. 
Dankzij de gemeentelijke subsidie kan de infrastructuur van de Vrijwilligersacademie dienen als 
startbaan voor dergelijke innovatieve projecten. De financiering van de gemeente wordt echter 
niet benut voor het uitvoeren ervan. Hieronder enkele voorbeelden ter illustratie.

> Verder ontwikkelen online aanbod
De Vrijwilligersacademie heeft al een aantal jaren ervaring met online en blended-learning. 
Deze kennis kwam goed van pas toen de Vrijwilligersacademie in 2020 drie coronamodules 
ontwikkelde dankzij het Oranjefonds. De volgende modules worden aangeboden: ‘Maatje in 
coronatijd’, ‘Corona tegengaan op (inloop) locaties’ en ‘Beeldbellen met je maatje’.

> Ondersteunen van Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) 
De Vrijwilligersacademie is met ANE trekker van de kring ‘Ervaringsdeskundigen van de 
buurtteams’, de kring onderzoekt wat nodig is om vruchtbaar samen te werken met 
ervaringsdeskundigen in de buurtteams. Op basis daarvan zijn er maandelijkse bijeenkomsten 
voor de kring en netwerkbijeenkomsten met anderen.

> Nieuwe Basistraining doorontwikkelen met ED-co-trainers
In 2020 heeft de subsidie van de Gemeente Amsterdam het mogelijk gemaakt om de 
Basistraining aan te vullen met het “derde dagdeel”. Dit op basis van inzichten uit onderzoek 
en praktijk en in nauwe afspemming met de partnerorganisaties van de Vrijwilligersacademie. 
Nieuwe elementen zijn: oefenen met ervaringsdeskundige co-trainers erbij, versterking van 
het werken aan doelen door middel van het kennismakings- en afrondingsgesprek (beide ook 
met ED-co-trainers erbij). Het RCOAK heeft deze ontwikkeling ondersteund door in het deel 
van de procesbegeleiding van onderwijskundige expertise te voorzien. In 2022 wordt gezocht 
naar financiering voor de betaling van de ED-co trainers, net zoals de ervaringsdeskundige 
buurtteammedewerkers zijn ook zij beroepskrachten. 
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> Tandemtraining
In 2021 werd de volgende stap van het ‘in het team opnemen’ van de ED co-trainers gezet:
Drie ED co-trainers zijn inmiddels geslaagd voor de leerlijn co-trainer, zij gaan meer input 
geven en meedenken over de inhoud van de trainingen en de wijze waarop deze gegeven 
worden. De nieuwe Basistraining voor vrijwilligers wordt op grond daarvan aangescherpt.
Bij het RCOAK is de procesbegeleiding die hierbij nodig is aangevraagd.

In 2022 zien we wederom dergelijke kansen voor innovatie, waarbij de Vrijwilligersacademie 
vanuit expertise een aanjaagfunctie kan vervullen. Voor de volgende projecten zijn of worden 
inmiddels aanvullende middelen aangevraagd:

> Ervaringsdeskundige co-trainers in Radar training: Basistraining buurtteammedewerkers
Vanuit een ander subsidiebudget van de gemeente (in het kader van buurtteamontwikkeling) 
wordt de inzet van ED co-trainers gefinancierd, die als co-trainer in de trainingen (uitgevoerd 
door Radar) werken. Alle buurtteammedewerkers in Amsterdam moeten deze (stedelijk 
georganiseerde) trainingen volgen.

> Inventarisatie Zaanstad
Zaanstad onderzoekt de mogelijkheid van het vormen van een team van vertrouwenspersonen 
in de wijk. Formele en informele hulp werkt samen om mensen (die door de formele hulp 
niet bereikt worden) met behulp van de vertrouwenspersonen zo te versterken dat er wel 
formele hulp mogelijk wordt. De VA begint door middel van lokale financiering in 2022 met een 
quickscan en een doelgroepenanalyse. 

> Leerlijn vertrouwenspersonen uitbouwen tot Praktijkopleiding 
 Ervaringsdeskundigheid in buurt
Een ander voorbeeld van innovatieve samenwerking is de begeleiding die de 
Vrijwilligersacademie verzorgde voor de vertrouwenspersonen van de Meevaart in Oost. De 
Vrijwilligersacademie rustte hen toe met vaardigheden uit de Leerlijn Ervaringsdeskundigheid. 
Dit was mogelijk vanuit het programma ‘Meedoen werkt’. Voor 2022 verwachten we een 
vervolgproject te starten in dienst van het doorontwikkelen en de disseminatie van de 
methodiek en opleiding naar andere stadsdelen. 

> Leerlijn Ervaringsdeskundigheid uitbouwen tot de Praktijkopleiding 
 Ervaringsdeskundigheid in buurtteams
Ervaringsdeskundigen zijn vanaf 2021 mee gaan draaien in de buurtteams, het streven is 
dat zij aangenomen worden als ervaringsdeskundige beroepskrachten. In twee buurtteams 
is dit al het geval (Nieuw-West en Centrum). De Leerlijn Ervaringsdeskundigheid van de 
Vrijwilligersacademie werd al in 2019 en 2020 ingezet voor het trainen van ED in de buurtteam-
pilots van het Verbond van 100, dankzij een bijdrage van de Gemeente. Wat werkt, wat 
niet, waar liggen de behoeften van de buurtteams en van de ervaringsdeskundigen zelf, 
wordt steeds duidelijker. De Vrijwilligersacademie verzamelt al deze kennis. In 2022 bouwt 
de Vrijwilligersacademie de Leerlijn uit tot de opleiding die mensen klaar stoomt voor het 
werken in de Amsterdamse buurtteams. Met name het (mee)werken aan talentontwikkeling, 
zelfredzaamheid en meedoen in de buurt krijgt een plek hierin. De Vrijwilligersacademie is met 
zijn certificering naar post-MBO niveau hiervoor bij uitstek geschikt.



5. aanvraag 2022
Om dit activiteitenplan uit te kunnen voeren verzoekt de Vrijwiligersacademie de gemeente 
Amsterdam, net als de voorgaande jaren, een bijdrage van € 227.187 (inclusief 3,5% CAO 
stijging). 

De Vrijwilligersacademie werft naast de subsidie van de gemeente Amsterdam en de 
bijdragen van partnerorganisaties (€ 169.000 in natura en euro’s), ieder jaar projectsubsidies 
van fondsen, gemeente Amsterdam en stadsdelen daar waar het de kennismarkten/
buurtacademies betreft. Voor 2022 schatten we dit in op € 80.000. Voor een overzicht verwijzen 
we naar bijgevoegde begroting 2022 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. 
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6. 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. De Vrijwilligersacademie blijft uiteraard alert op nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden om haar bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid te 
verbeteren en zal hiervoor Cliëntenbelang Amsterdam raadplegen.

Door de coronamaatregelen heeft de Vrijwilligersacademie in de afgelopen 2 jaar heel veel 
in Zoom gewerkt. De Vrijwilligersacademie blijft in 2022 veilig werken. De Vrijwilligersacademie 
volgt het ‘Protocol Veilig-trainen’ van de NOPTRA. De trainers van de Vrijwilligersacademie 
zijn geïnstrueerd het protocol te volgen en toe te zien op het naleven van de huisregels. Alle 
deelnemers worden voorafgaand aan een training of bijeenkomst op de hoogte gebracht van 
de op dat moment geldende coronaregels.
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7. beleid voor vrijwilligers van de 
  Vrijwilligersacademie
In opdracht van de Vrijwilligersacademie werken met name betaalde krachten en een paar 
vrijwilligers. Op kantoor worden we regelmatig ondersteund door een vrijwilliger en we werken 
met 5 vrijwillige ervaringsdeskundige co-trainers. Er zijn afspraken in contract vastgelegd ten 
aanzien van deskundigheidsbevordering, waardering, rechten, grenzen van het vrijwilligerswerk, 
onkostenvergoeding en een klachtenprocedure voor de vrijwilligers. 

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. https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/89_1.210525_
en_feedback-en-klachtenregeling-correct_na-audit.pdf

ttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/89_1.210525_en_feedback-en-klachtenregeling-correct_na-audit.pdf
ttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/89_1.210525_en_feedback-en-klachtenregeling-correct_na-audit.pdf


bijlage 1 kerncijfers
De Vrijwilligersacademie heeft sinds 2008 een gestage groei laten zien. Het aantal trainingen 
nam mooi toe en het aantal aanmeldingen groeide nog harder (van 765 in 2009 naar 3900 
aanmeldingen in 2020, zie in het grafiekje hieronder). Deze groei van het aantal aanmeldingen 
was mogelijk, omdat we meer bijeenkomsten organiseren voor grotere groepen mensen zoals 
masterclasses, conferenties en colleges. In de COVID tijd bleef door het snelle overschakelen 
naar online-bijeenkomsten het aantal trainingen en aanmeldingen conform de verwachting.
Het aantal aangesloten organisaties: van oorspronkelijk 5 naar ruim 50 organisaties is verder 
gestabiliseerd. 

Uit verschillende onderzoeken van Koordes (2017) en Van der Naaten (2014 en 2017) blijkt dat 
het aanbod goed aansluit bij de vraag van vrijwilligers en partnerorganisaties. Onderzoek3 naar 
de tevredenheid en feedback van vrijwilligers op de basis- en vervolgtrainingen 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 van de cursisten. 

Ook uit recent evaluatieonderzoek (2021) door Meetellen in Amsterdam4 wordt wederom 
bevestigd: ‘Over het algemeen kunnen we concluderen dat oud-cursisten tevreden zijn met 
de basistraining die zij hebben gevolgd. Nagenoeg alle cursisten vonden de inhoud ervan 
bruikbaar voor de praktijk van hun vrijwilligerswerk. De conclusie is dat de vrijwilligers allemaal 
heel positief zijn over de Vrijwilligersacademie. Ze willen graag leren en zich ontwikkelen om zo 
hun vrijwilligerswerk beter te kunnen doen.’ 

3 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. 
4 Tussenrapportage evaluatie basistraining Vrijwilligersacademie, Meetellen in Amsterdam, 19 augustus 2021, p24.
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De overschakeling naar online-bijeenkomsten (Zoom) ten gevolge van de coronamaatregelen 
is door de Vrijwilligersacademie binnen enkele weken gerealiseerd. De waardering van de 
deelnemers is helaas onbekend omdat we het meten van de tevredenheid digitaal nog niet 
goed hebben kunnen inrichten. In 2021 kunnen we hierbij dan ook geen cijfer geven.

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 Vrijwilligersacademie is graag bereid om 
aan deze vraag te voldoen. Door professionele 
trainingen op maat te maken en te voorzien 
van een advies, biedt de Vrijwilligersacademie 
meerwaarde, tegen redelijke tarieven.

Naast het toerusten van vrijwilligers is er ook aandacht voor hoe de formele zorg kan worden 
toegerust om (samenwerking met) de informele zorg te versterken. Organisaties vragen 
de Vrijwilligersacademie hoe ze beter op informele zorg kunnen sturen. Daarvoor heeft de 
Vrijwilligersacademie ook een aanbod op gebied van de samenwerking tussen formele en 
informele zorg. 

De Vrijwilligersacademie is de afgelopen jaren steeds actief geweest in het stimuleren van 
samenwerking tussen informele zorgorganisaties, tussen formele zorg en informele zorg en in 
het meewerken naar een sterk gemeentelijk ondersteuningsbeleid in het kader van de WMO, 
de sociale basis en het werken met (ervaringsdeskundige) 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.

De Vrijwilligersacademie had al voorbereidingen getroffen voor de formele komst van de 
buurtteams. De Praktijkopleiding voor ervaringsdeskundige buurtteammedewerkers is in 
2019 van start gegaan met 10 deelnemers. Door middel van de stages oefenden niet alleen 
de deelnemers maar ook de professionals in het buurtteam met het samenspel formeel-
informeel. 



bijlage 2 programma juli t/m december 2022

18
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bijlage 3 begroting 2022

begroting 2022

Baten

Subsidie DZS € 227.187

Projecten € 80.000

Deelnemende organisaties € 169.000

Totaal 476.187

Lasten

Personeelskosten € 156.635

Huisvestingskosten € 17.052

Organisatiekosten € 54.000

Activiteiten (trainingen en pr) € 168.500

Projecten € 80.000

Totaal € 476.187



bijlage 4 statuten
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“ik  geef   wat ik weet”


