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Sinds mei 2011 fungeert VIP Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort als baken om de inwoners 
van Zandvoort wegwijs te maken in het vrijwilligerswerk. Op de website staan verschillende  
vrijwilligers vacatures, interviews met vrijwilligers en informatie voor organisaties en vrijwilligers. 
 
VIP-Zandvoort vestigt de aandacht op vrijwilligerswerk, laat zien wat er allemaal door vrijwilligers 
gebeurt in Zandvoort en brengt het vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties onder de aan-
dacht. VIP Zandvoort verbind verschillende vormen van vrijwilligerswerk en laat zien waarom  
vrijwilligerswerk van groot belang is. 
 
Organisaties die in Zandvoort op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers kunnen zelf vacatures op de 
website plaatsen. Om de vacaturebank up-to-date te houden worden deze vacatures  
automatisch na 6 maanden van de site verwijderd. 
Inwoners van Zandvoort die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kunnen in de vacaturebank het 
aanbod bekijken en zich rechtstreeks melden bij de betreffende organisatie. 

Mona Meier en vrijwilligers van de Ruilwinkel van Sinkel 



Publiciteit  
 
Nieuwsbrieven 
VIP stuurt digitale nieuwsbrieven bij concrete mededelingen en oproepen. Facebook heeft de 
functie van de nieuwsbrieven voor een groot deel overgenomen. Uit de inwoners kwamen  
verschillende geluiden dat de nieuwsbrieven per mail niet goed gelezen werden. 
 
Radio 
Elke donderdag is er bij ZFM Luncht om 13:15 uur de VIP vacature van de week. In dit item  
bellen de DJ’s van ZFM naar een contactpersoon van een betreffende vrijwilligersorganisatie die 
deze vacature dan nader toelicht. Nieuwe vacatures worden na overleg met de organisatie  
aangemeld bij ZFM. Wanneer een organisatie niet de mogelijkheid heeft om op donderdag op de 
radio een kort praatje de houden kan VIP dit voor hun uitvoeren. VIP laat zich dan informeren 
over de vrijwilligersfunctie en de organisatie. 
 
Social Media 
Via Facebook verspreidt VIP ook nieuwe vrijwilligersvacatures. Een verschuiving die langzaam 
zichtbaar wordt is de kracht van Facebook. Via Facebook worden vrijwilligers vacatures en  
oproepen gemakkelijk uitgezet. Deze krijgen in korte tijd veel reacties omdat Facebook een  
actief medium is onder de Zandvoorts doelgroep. VIP-Zandvoort heeft op Facebook 166 volgers 
en deelt oproepen en mededelingen van andere organisaties. Dit wordt gewaardeerd door de 
organisaties. Ook gebruikt VIP de Facebook pagina om te complementeren met andere  
vrijwilligersprojecten en deelt deze binnen haar volgers. 
 
Via Facebook van andere vrijwilligersorganisaties komt VIP ook vacatures tegen. VIP neemt dan 
contact op met de vrijwilligersorganisaties om de mogelijkheid te beiden van het maken van 
meer publiciteit via VIP. 
Een enkele keer per jaar heeft VIP, in samenwerking met de Zandvoortse Courant de  
VIP vacature van de maand. Contactgegevens, informatie en logo van de vrijwilligersorganisatie 
komen in de spotlights. Hierin wordt ook gebruik gemaakt van samenwerking tussen verschillen-
de organisaties wanneer zijn eenzelfde type vrijwilligersvacature hebben. 

Het vrijwilligersteam van OOK Samen werkt soms 3x per week! 



Website 
 
Nadat de website verleden jaar grootschalig is aangepakt heeft VIP dit jaar de website inhoude-
lijk onderhouden maar geen daadwerkelijke veranderingen aangebracht. 
 
Op de website is informatie te vinden voor vrijwilligers, voor organisaties die met vrijwilligers  
werken en algemene informatie. 
De informatie voor de vrijwilligers heeft onder meer betrekking op: vrijwilligerswerk en sociale 
wetgeving, waarom vrijwilligerswerk van belang is en voor jongeren informatie over de  
maatschappelijke stage die zij tijdens hun opleiding moeten volgen. 
 
Organisaties vinden onder andere informatie over fondsenwerving, vrijwilligersbeleid en  
vrijwilligersverzekering. Ook staan op de website formats van o.a. een vrijwilligers- overeenkomst 
en een intake- en een voortgangsgesprek die gedownload kunnen worden. 
De algemene informatie heeft betrekking op landelijke acties, zoals NL Doet, Cursus aanbod,  
vrijwilligersmarkt, vrijwilligersprijs e.d. 
De VIP site wordt, in overleg met VIP, bijgehouden door een vrijwilliger. De vrijwilliger is ook  
mede beheerder van de VIP facebook en heeft een actieve rol in bij de vormgeving van de 
nieuwsbrief en het jaarverslag. 
 

Activiteiten VIP ter ondersteuning van de  
vrijwilligersorganisaties. 

 
Vrijwilligersacademie Haarlem 
Vrijwel iedere vrijwilliger heeft van tijd tot tijd behoefte aan het opdoen van nieuwe kennis, het 
uitwisselen van ervaringen en het ontwikkelen van vaardigheden in zijn werkgebied. Op de  
website van de vrijwilligersacademie Haarlem staat een scholingsaanbod voor vrijwilligers. Met 
de vrijwilligersacademie Haarlem is afgesproken dat ook Zandvoortse organisaties vrijwilligers 
kunnen aanmelden. 
Het logo en doorverwijzing van de vrijwilligerscentrale Haarlem is te vinden op de site van VIP.  
In nieuwsbrieven, Facebook en op de VIP site wordt verwezen naar nuttige workshops van de 
vrijwilligerscentrale Haarlem. 
 
Het Vrijwilligers College 
Het Vrijwilligerscollege Zuid-Kennemerland biedt vrijwilligers de kans hun kennis en ervaring te 
delen met andere vrijwilligers en te leren van elkaar. Zo hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te  
vinden en bieden we vrijwilligers een nieuwe manier van persoonlijke ontwikkeling. 
Het Vrijwilligerscollege Zuid-Kennemerland organiseert kosteloze voorlichtingen, workshops en 
lezingen door en voor vrijwilligers. Ook hebben wij een adviespool met deskundige vrijwilligers 
die belangeloos advies geven aan vrijwilligerszelforganisaties. 
 
VIP-Zandvoort is een samenwerkingsverband aangegaan met het Vrijwilligerscollege. VIP Zand-
voort kan aansluiting vinden door het “uitlenen” en “lenen” van vrijwilligers die workshops zouden 
kunnen geven en door middel van scholing aan te bieden bij de Zandvoortse vrijwilligers  
organisaties. Dit kan plaatsvinden in het gebouw van Pluspunt. 
Zandvoortse vrijwilligers (en hun organisaties) kunnen meedoen met de workshops en cursussen 
die worden aangeboden door de vrijwilligersacademie en het vrijwilligerscollege. 
 
In 2016 is weinig gebruik gemaakt van deze samenwerking. De vraag is nihil (1x dit jaar). Het 
aanbod wordt niet goed in de gaten gehouden doordat de vraag nihil is. 



VIP Zandvoort & Statushouders in het Spalier 
    

In april 2016 kwam er een groep van 45 statushouders tijdelijk in het Spalier wonen. De meeste 
bewoners kwamen uit Syrië. Vanuit het Spalier stroomden zij door naar een zelfstandige woning. 
Voor iedereen die vertrok kwam een nieuwe statushouder in het Spalier. In mei 2017 is het de 
bedoeling dat het Spalier leeg is en iedereen een woning heeft. 

VIP heeft, in samenwerking met Mariska van Huissteden (een actieve bewoner ) en Michel Luit-
ze, (initiatiefnemer/vrijwilliger van Hotel de Koepel) de Facebookpagina: Welkom nieuwe (status)
buren Zandvoort opgezet. In mei 2016 ging deze pagina van start. De bedoeling van deze pagina 
is om de bewoners van Zandvoort en de statushouders met elkaar in contact te brengen, om  
elkaar te informeren en om elkaar om hulp te vragen.  

Op dit moment heeft de pagina 200 leden.  

 

 

 

 

In samenwerking met Joke van Looij zijn bewoners gekoppeld aan een taalcoach/maatje. 

Via de facebookpagina hebben we op een zondag een “meet and greet” georganiseerd.  
Ruim 60 mensen zijn kennis komen maken in het Spalier. Er is gekookt en er werden welkomst 
cadeautjes meegenomen. Gedurende het jaar hebben er verschillende initiatieven  
plaatsgevonden die zelfstandig vanuit de Zandvoortse inwoners zijn genomen. Mensen schenken 
ook spullen via de pagina aan het spalier. 

VIP heeft 4 moderatoren geworven en gevonden voor de Facebookpagina en blijft met hen in 
contact over de gang van zaken. VIP maakt het vrijwilligerswerk in Zandvoort bekend aan nieuw-
komers via deze pagina en biedt nieuwkomers de nodig informatie, wegwijs of ondersteuning. 

 



Om de Zandvoortse jongeren meer te betrekken bij het vrijwilligerswerk heeft VIP zich  
aangesloten bij het project Use Your Talent. Dit project is opgezet om jongeren te  
enthousiasmeren voor het vrijwilligerswerk. Uitgangspunt is dat jongeren graag hun eigen  
talenten inzetten voor vrijwilligerswerk maar zich (nog) niet willen verbinden met 1 organisatie. 
De jongeren worden begeleid door jongerenwerkster Floortje Valk van Pluspunt.                            
 
In 2016 is er door de jeugd weer super hard gewerkt als vrijwilliger. Tijdens de circuitrun,  
kinderdisco, kampweken en activiteiten van Amie en Pluspunt hebben ruim 25 jongeren hun  
handen uit de mouwen gestoken. 
 
Dit jaar is nog steeds de speciale app voor jongeren, die de nieuwste vrijwilligersvacatures willen 
bijhouden, bruikbaar en te downloaden. Ook worden er foto’s en nieuwtjes geplaatst. 
 
Iedere eerste van de maand is een Use Your Talent jongeren vacature bij ZFM Luncht:  
de Vrijwilligers Vacature van de week. 
 
Aan het einde van het jaar is er een gezellige avond bij De lachende zeerover en Jump XL  
georganiseerd om alle jonge vrijwilligers te bedanken. 
 
 
Koppeling tussen Zandvoortse jongere en een statushouder. 
Een Zandvoortse jongen van 16 heeft een 15 jarige statushouder meegenomen naar zijn vrien-
den om zo zijn plekje te vinden in Zandvoort. De jonge vrijwilliger was zo onder de indruk van het 
levensverhaal van de statushouder dat hij zijn nieuwe vriend op school heeft voorgesteld om aan 
de hele klas zijn vluchtverhaal te vertellen. Samen zijn ze bij Goedemorgen Zandvoort van ZFM 
geweest om dit aandoenlijke verhaal live op de radio te vertellen. Jongeren reageerden positief 
en gaven toe een andere kijk op vluchtelingen te hebben na deze ontmoeting. Een fantastisch 
resultaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Jonge vrijwilliger Soufjan aan het werk tijdens de Circuit Run.  
 
 

Onderzoek 
Dit jaar is er onderzoek gedaan door een HBO pedagogiek student naar de rol van de  
jongerenwerker in de koppeling tussen jongeren en het vrijwilligerswerk. De conclusie luidde dat 
vrijwel alle geïnterviewde jongeren aangaven zonder begeleiding en coaching van de  
jongerenwerker minder snel of geen vrijwilligerswerk zouden doen. 
 
Het onderzoek kunt u hier nalezen.   
 

Jongeren aan het werk in het dierenasiel. 

http://www.vip-zandvoort.nl/doc/onderzoek%20Naomi%20Herben%20500675116%20Vrijwilligerswerk%20Jongeren.pdf


Vrijwilligersprijs 2016 

Voor de 5de keer was eind november de VIP Vrijwilligersprijs georganiseerd. Dit jaar als thema: 
“Hoe laagdrempelig is vrijwilligerswerk?” 
De jury bestond uit: Marijke van Dierentehuis Kennemerland (winnaar van de vrijwilligersprijs 
2015), Gerrie Rutte (vrijwilliger bij ZFM) en Maaike Koper (actieve Zandvoortse).  
Nieuw dit jaar waren de nominatie mogelijkheden van de Zandvoortse inwoners. Iedereen kon 
een vrijwilligersorganisatie nomineren. Een korte onderbouwing werd gevraagd. 
Er werden in totaal 39 nominaties ingediend waarvan 18 verschillende organisaties. 
De jury heeft op basis van de voorwaarden, de onderbouwingen en het aantal keren dat een  
organisatie genomineerd was een keuze gemaakt zodat er 5 organisatie overbleven. Op de 5  
overgebleven organisaties kon men stemmen via de website of handmatige stemformulieren.  
In totaal hebben 370 mensen hun stem uitgebracht. 
Nieuw dit jaar was ook het onderscheid in de Juryprijs en de Publieksprijs. De juryprijs gaat om 
de wisselbeker: de organisatie die de jury kiest als winnaar van de vrijwilligersprijs.  
De publieksprijs (nieuw) gaat naar de organisatie die de meeste stemmen heeft binnengehaald. 
Op deze manier krijgt de bevolking van Zandvoort een duidelijke stem en kan de jury meer  
analytisch en naar thema een keuze maken. 
De jury heeft op een avond de 5 organisaties uitvoerig gesproken en aan de hand van de  
gestelde criteria een keuze gemaakt. 
 
Alle 5 genomineerde organisaties hebben een uitgebreid artikel gekregen in de  
Zandvoortse Courant om zo hun vrijwilligerswerk in de spotlights te zetten. 

 
 

 
 

 

Toneelvereniging Hildering in gesprek met de jury 

De vrijwilligersprijs 2016 ging naar de Ruilwinkel. 
Mona Meier van de Ruilwinkel van Sinkel ontvangt de Vrijwilligersprijs 2016 van de Burgemeester. 

De publieksprijs ging naar de  
Toneelvereniging Hildering, zij hadden de  
meeste stemmen (en ook de jongste leden). 



VIP-Zandvoort in cijfers   
In 2016 zien we wederom een stijging van het aantal bezoekers en pageviews van de website.  
Binnen Zandvoort weten organisaties de wegen in de werving van vrijwilligers aardig te vinden. 
Via Lokale kranten, radio en Facebook en vooral via via (mond op mond) komt men in het  
algemeen goed aan zijn eigen vrijwilligers. 
In 2016 heeft VIP Zandvoort meerdere keren terugkoppeling ontvangen van bewoners die via 
VIP een vrijwilligers vacature vonden en van organisaties die via VIP vrijwilligers kreeg aange-
meld. 
 
2013:  4.999 bezoekers  18193  pageviews 
2014:  7.267 bezoekers  27167  pageviews 
2015:   7.344 bezoekers  31050 pageviews 
2016:      10.308 bezoekers  51998  pageviews 
 
De goede contacten met organisaties heeft VIP onderhouden. In de samenwerking met het  
project Use Your Talent heeft VIP de meerwaarde van jongere vrijwilligers kunnen laten zien. 
Voor zowel de jongeren als voor de organisaties. De contacten en het doorlinken van vacatures 
op facebook worden gewaardeerd. 
 

2017 
Komend jaar wil VIP-Zandvoort nieuw beleid maken over haar eigen rol. 
Het betrekken en ondersteunen van statushouders in het Zandvoortse vrijwilligerswerk vraagt 
meer aandacht dan aanvankelijk werd gedacht. VIP is bezig met een project waarin vrijwilligers 
statushouders willen begeleiden helpen in hun vrijwilligerswerk. De ondersteuning heeft  
betrekking op: 
 Wat betekend vrijwilligerswerk? 
 Waarom vrijwilligerswerk, voordelen en nadelen voor iedereen. 
 Cultuur, wat kun je verwachten in het vrijwilligerswerk? 
 Wat zijn de regels van vrijwilligerswerk. 
Om asielzoekenden en statushouders te informeren over vrijwilligerswerk krijgen zij de kans om 
beter te integreren en de samenleving te leren kennen. VIP zal (indien nodig) ook organisaties 
benaderen om deze groep vrijwilligers bij hun vrijwilligerswerk te betrekken. 
Afgelopen jaar heeft VIP enkele statushouders geholpen op weg naar een vrijwilligersbaan. Er is 
samenwerking geweest met vluchtelingenwerk. Dit jaar wil VIP vrijwilligerswerk van de status-
houders beter van de grond krijgen en hen de ondersteuning geven die nodig is gebleken het 
afgelopen jaar. 
VIP blijft dezelfde type vacatures binnen de verschillende organisaties met elkaar verbinden.  
Gezamenlijk naar buiten toe treden (voor b.v. de verschillende dagcentrums voor mensen met 
geheugenproblemen) maakt dat bewoners van Zandvoort kunnen worden aangesproken op de 
overdracht het delen en het helpen van anderen vanuit hun eigen hobby, talent en  
vaardigheden.   
In de samenwerking met Use Your Talent wil VIP in 2017 tijdens de VIP Prijsuitreiking ook een 
Use Your Talent prijs hebben. Jongerenwerkster Floortje Valk zal enkele nominaties indienen en 
de jury zal naar aanleiding van gesprekken met de jongeren de Use Your Talent Award uitreiken. 


