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ONTWIKKELING
77% van de vrijwilligers
ontwikkelt meer empathie,
zelfvertrouwen of vaardigheden.

VRAAGVERLEGENHEID
40% ervaart door het platform
minder vraagverlegenheid.

ZELFREDZAAMHEID
55% noemt het platform
noodzakelijk om zelf hulp
te kunnnen vinden.

ZINGEVING
82% van de vrijwilligers ervaart zelf
een goed gevoel als ze helpen.

PARTICIPATIE
SOCIALE COHESIE

17% lost zijn eigen
hulpvraag op door
vrijwilligerswerk te
doen (=omdenken).

43% doet vrijwilligerswerk om
nieuwe mensen te ontmoeten.

SOCIAL IMPACT
Uit onderzoek van NLvoorelkaar.
bron: https://zakelijk.nlvoorelkaar.nl/resultaten/

Wethouder Zorg en Welzijn, Marijn van Ballengooien, onderstreept het belang van

NIEUWE VRIJWILLIGERS

vrijwilligerswerk: “Geweldig dat zoveel mensen zich belangeloos inzetten voor anderen. Ook Amstelveen

Dit is het aantal mensen dat zich in 2018 aanmeldde als

telt gelukkig veel vrijwilligers die bergen werk verzetten. Het gaat om veel verschillende zaken die allen

vrijwilliger. Zij maakten een profiel aan op een van de

het cement vormen om onze samenleving prettig te houden. Sommige mensen zetten zich in voor een

websites!

sportclub, anderen voor een maatschappelijke voorziening, zoals hulp aan de medemens op leeftijd.
Allemaal mooi en belangrijk.”
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Kantoorvrijwilliger Jacques Webbers verzamelt allerhande data die inzicht geven en handvatten

BEZOEKEN

bieden bij het maken van nieuwe plannen en nemen van beslissingen. “Door de verschillende

Het aantal keren dat personen rechtstreeks of via een link

data in beeld te brengen en naast elkaar te leggen, zijn we in staat om verschillende trends te signaleren.

op een van de websites terecht komt.

Cijfertjes verzamelen is op zich misschien niet spannend, maar het geeft een geweldige inkijk in hoe we er
samen voor staan en waarvoor we ons inspannen.”
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41.756

Amstelveenvoorelkaar en Aalsmeervoorelkaar hebben ieder hun eigen website. Elk met

UNIEKE BEZOEKERS

hulpvragen en hulpaanbod voor de eigen gemeente. De websites tonen steeds het meest actuele

Het aantal unieke personen dat een van de websites bezoekt.

aanbod van hulpvragen en hulpaanbod. Dat maakt het relevant om de sites meer dan eens te bezoeken.
En dat doen mensen ook. Gemiddeld 2,1 keer per jaar.
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Bij Poppodium P60 werkt het vrijwilligersteam hard om van elk concert of elke dansnacht een

HULPVRAGEN ORGANISATIES

feestje te maken! “Ons enthousiaste vrijwilligersteam heeft via Amstelveenvoorelkaar het afgelopen jaar

Er zijn veel organisaties die regelmatig een of meerdere

versterking gekregen, heel fijn!”

hulpvragen plaatsen. In totaal ontvingen we in 2018 ruim
200 hulpvragen van organisaties
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Domien Verton, is al 20 jaar vrijwilliger op de Historische Tuin in Aalsmeer. Van buitenlandse

HULPVRAGEN ORGANISATIES

bezoekers tot schoolkinderen die een fotografiecursus volgen: Domien beantwoordt al hun

Er zijn veel organisaties die regelmatig een of meerdere

vragen. “De gevarieerde werkzaamheden, die zowel in de kassen als daarbuiten plaatsvinden, geven me

hulpvragen plaatsen. In totaal ontvingen we in 2018 ruim

energie. Er is het hele jaar door werk en de sfeer op de Tuin is vriendschappelijk. Mijn lievelingsbloem?

200 hulpvragen van organisaties

Dahlia's, in alle kleuren van de regenboog.”
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Marianne van de Berg maakt al jaren gebruik van de diensten van Amstelveenvoorelkaar:

HULPVRAGEN PARTICULIEREN

“Het is een kostbaar iets, de vrijwilligers van Amstelveenvoorelkaar. Het openbaar vervoer is voor

Dit zijn hulpvragen die op de site geplaatst zijn door

mij geen optie, dus ik ben heel blij met de vrijwilligers die met mij mee gaan naar bijvoorbeeld het

particulieren of door een organisatie, namens een cliënt.

ziekenhuis of de tandarts. Ook ga ik regelmatig zwemmen met een van de vrijwilligers. De mensen van
Amstelveenvoorelkaar denken altijd met me mee en zijn ontzettend vriendelijk.”
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Projectleider Aalsmeer- en Amstelveenvoorelkaar Margo Rijerkerk hield een Ted Talk over

VERBINDINGEN

het geluk dat je zelf kunt ervaren wanneer je een ander helpt. “Elke keer word ik weer blij van de

Als hulpvragers en aanbieders elkaar vinden noemen wij dat

verbindingen die er via ons platform wordt gelegd. Niet alleen omdat we weten wat voor verschil de hulp

een verbinding. Dat doen zij door een bericht naar elkaar te

van een vrijwilliger kan maken, maar ook omdat we weten hoeveel plezier en voldoening het geeft om iets

sturen via de website. Pas als een verstuurd bericht ook een

voor een ander te doen.”

antwoord krijgt tellen wij dit als een verbinding.
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De Erasmus Universiteit & NLvoorelkaar deden onderzoek naar online vrijwilligerswerk.

MATCHES DIGITAAL

533

Hoogleraar Lucas Meijs: “Online platformen passen bij de veranderende wensen van onze samenleving.

Wanneer een verbinding er toe leidt dat een hulpaanbieder

Vrijheid en persoonlijke ontwikkeling staan centraler en daarbij hoort flexibel vrijwilligerswerk dat je makkelijk

aan de slag gaat als vrijwilliger, noemen we dat een match.

141

kunt vinden.”

TOTAAL
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Matchmaker Ina Looijer begon ooit als vrijwilligers met wekelijkse wandelingen met een blinde

MATCHES VIA TEAM

dame. “Na het volgen van de cursus voor gespecialiseerde vrijwilliger, ben ik matches gaan maken.

Naast de website is er offline de dienst Team Amstelveen- en

Geregeld ga ik hiervoor op huisbezoek. Het is leuk om contact te hebben met cliënten op verschillende

Aalsmeervoorelkaar. Zij zorgen er via persoonlijke bemiddeling

woonlocaties. Vaak volgen er interessante gesprekken met mooie verhalen.”

en een eigen groep vrijwilligers voor dat ouderen en mensen
met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
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Frans Huissen, directeur van de Vrijwilligerscentrale Amstelland: “In 2017 zagen wij al dat de

DIENSTEN

hulpvragen voor langdurige zorg complexer werden en moeilijker te vervullen. In 2018 zien we dat deze

Dit is het aantal keer dat iemand daadwerkelijk bij een ander

trend is doorgezet en dat er een andere trend bijkomt. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers

over de vloer komt.

te werven. Daarom treedt de centrale nog meer naar buiten. Nieuwe wegen om nieuwe groepen te
bereiken. Denk hierbij aan Internationals, statushouders, jongeren en werknemers.”
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