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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Zoals aangekondigd in onze brief van 17 augustus 2017 (kenmerk: 6452318), 
sturen wij u hierbij de eindrapportage van de pilot vrijwilligersmakelaar. We 
hebben de pilot geëvalueerd en hebben een besluit genomen over het vervolg. 

Inleiding 
Op 28 juni 2016 besloten wij uitvoering te geven aan het initiatiefvoorstel 'de 
vrijwilligersmakelaar' van de VVD en D66, omdat het voorstel goed aansluit 
bij ons beleid. Vanuit sportbeleid willen we verenigingen ondersteunen in het 
vinden en behouden van voldoende vrijwilligers. Vanuit participatiebeleid 
zetten we ons in zodat meer mensen meedoen aan de samenleving. 

In de pilot van een jaar hebben we een vrijwilligersmakelaar ingehuurd en 
opdracht gegeven te werken aan de volgende doelen: 

" Meer mensen actief als vrijwilliger 
• Meer vrijwilligerswerk bij verenigingen 
• Sportverenigingen meer verbonden met de wijk, mensen meer laten 

sporten 

Beoogde resultaten vrijwilligersmakelaar 
Bij de start van de pilot spraken we af dat de vrijwilligersmakelaar bij 50 
sportverenigingen 400 a 600 vacatures in kaart zou brengen, waarvan 
minimaal 100 a 150 vacatures ook daadwerkelijk worden ingevuld. 
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Eindrapportage 
In de bijgevoegde rapportage beschrijft de vrijwilligersmakelaar de resultaten 
die hij in een jaar heeft behaald. 

• De vrijwilligersmakelaar heeft 90 deelnemers begeleid en geplaatst. 
Het gaat in alle gevallen om mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. De meeste kandidaten vonden een plek bij een 
sportvereniging, maar sommige ook bij andere sectoren. 

• De vrijwilligersmakelaar heeft 28 nieuwkomers begeleid en geplaatst. 
Door een samenwerking met het Alfa college, werden deze 
deelnemers, die in het kader van hun inburgering een taalstage 
moesten doen, begeleid en geplaatst bij sportverenigingen. 

• Het aantal vacatures dat is ontwikkeld staat op 150. Voor het grootste 
deel ondergebracht bij Link050A/rijwilligersgroningen. 

• In de rapportage staat een beschrijving van wat de inzet van de 
vrijwilligersmakelaar voor de verschillende partijen heeft betekend. 
Studenten van de Hanzehogeschool hebben daarvoor interviews 
gehouden met de deelnemers en de sportverenigingen. 

Evaluatie 
Activeren/meedoen: 
Door de inzet van de vrijwilligersmakelaar zijn 90 mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag gegaan. Via een 
vrijwilligersbaan, een participatiebaan of taalstage. Het is weliswaar iets 
minder dan van te voren ingeschat. Maar nog steeds een mooi resultaat gelet 
op het feit dat de vrijwilligersmakelaar geen eigen caseload heeft. Hij is voor 
het werven van deelnemers afhankelijk van de medewerking van anderen 
(WIJ-teams, coaches meedoen, UWV). 

Vanuit Maatschappelijk participatie waren we op zoek naar meer deelnemers 
op de Participatiebanen. Mede door de inzet van de vrijwilligersmakelaar zijn 
we daar in geslaagd. De vrijwilligersmakelaar is een goede aanvulling op de 
coaches Meedoen en de ondersteuning van Link050. 

Vacatures: 
De vrijwilligersmakelaar heeft 150 vrijwilligersvacatures ontwikkeld. Dit is 
minder dan bij de start werd beoogd. Ervaring leert dat het creëren van 
vacatures zorgvuldig dient te gebeuren. De sportverenigingen en omgeving 
moeten in staat zijn de kandidaat na plaatsing goed te begeleiden. Daarnaast 
is er een zeker evenwicht nodig tussen vrijwilligersvraag en vrijwilligers-
aanbod. 
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Ondersteuning sportverenigingen 
De vrijwilligersmakelaar heeft in zijn werk intensief contact met sport
verenigingen. Naast zijn hoofdtaak om de vrijwilligersvraag te verbinden aan 
het vrijwilligersaanbod, heeft hij sportverenigingen ondersteuning geboden in 
het ontwikkelen en sterker maken van hun vereniging. Hierdoor heeft hij 
ervoor gezorgd dat verenigingen financieel en organisatorisch sterker zijn 
geworden, waardoor ze maatschappelijk sterker in de wijk staan. 
Een win-win situatie voor de deelnemers, verenigingen en de gemeente. 

Conclusie: 
Het oorspronkelijk idee van het initiatiefvoorstel was om meer mensen actief 
te krijgen als vrijwilliger, meer vrijwilligerswerk bij sportverenigingen te 
creëren en de sportverenigingen meer te verbinden met de wijken. We zijn 
van mening dat de pilot daar ruimschoots in is geslaagd. 

Bij sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, WIJ-managers is 
draagvlak aanwezig voor voortzetting van de inzet van de vrijwilligers
makelaar. Dit blijkt onder meer uit een schriftelijk pleidooi (bijgevoegd) van 
de sportkoepel Groningen (met een achterban van 80 sportverenigingen). 

Besluit 
Wij zien meerwaarde in de vrijwilligersmakelaar en hebben dan ook besloten 
zijn inzet met een jaar te verlengen (tot I oktober 2018). In de nieuwe periode 
geven we opdracht om de volgende functies uit te voeren: 

• Vrijwilligersmakelaar : uitvoeren van taken die overeenkomen met 
die van de afgelopen periode. 

• Verenigingsontwikkelaar voor sportpark Westend. Hiermee voegen 
we een tweede manier van werken toe in het kader van sport verbindt 
uit ons meerjarenprogramma sport en bewegen. Op sportpark 
Kardinge zorgen we voor een verbindingen tussen sportverenigingen 
en de wijk met de inzet vanuit Huis v.d. Sport Groningen. Op 
Westend stellen we voor dit te doen met de inzet van de 
vrijwilligersmakelaar. De inzet op Westend past goed in het 
gebiedsprogramma Vinkhuizen, waar één van de opgaven is om de 
maatschappelijke voorzieningen (waaronder sportverenigingen) beter 
aan te sluiten op de problematiek in de wijk. 

Financiën 
De kosten van voortzetting van de pilot bedragen € 40.000. We dekken deze 
kosten uit bestaande gemeentelijke middelen. Participatiebudget 2017 
(€ 20.000) en gebiedsbudget stadsdeel West (€ 20.000). 
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Vervolg 
Ook in de komende periode wordt de vrijwilligersmakelaar bijgestaan door 
een begeleidingsgroep van de gemeente. Over de voortgang van de opdracht 
wordt u ge'ïnformeerd via onze voortgangsbrief van het meerjarenprogramma 
sport en bewegen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge'ïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



De Verenigbare Club 'Sport Verbindt' 

De Vrijwilligersmakelaar 

'Een impuls voor het verbinden van sport en het sociale domein' 
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Gegevens: 

De Verenigbare Club 
Patrick Kampherbeek (eigenaar) 
Johan Willem Frisostraat 41 A 
9717 EM Groningen 

06 396 07 817 

patrick(a)devereniqbareclub.nl 

KVK: P. Kampherbeek 

Tijdspad: juli 2016/juni 2017 

Gemeente Groningen 
Peter Mulder 
Koen Eekma 

Overige leden ondersteuningsteam 
Peter Wijnsma 
Gilda van Dijk 
Marjolijn de Wijk 

'Een impuls voor het verbinden van sport en het sociale domein' 
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De Verenigbare Club: 
De Verenigbare Club maakt van sportverenigingen een sociale ontmoetingsplek in de wijk. Dit doen 
wij door een aanjager en verbinder te zijn in de wijk als het aankomt op sport, ontmoeten en bewegen. 
De Verenigbare Club adviseert, ondersteunt en maakt samenwerking mogelijk tussen wijkbewoners, 
organisaties en de sportverenigingen. Sportverenigingen worden ondersteunt in het ontwikkelen van 
haar maatschappelijke rol. 

De mens staat hierbij centraal en de achtergrond speelt hierbij geen rol. ledereen van jong en oud, telt 
mee en verdient een kans om te ontmoeten en in beweging te komen. Het is ons streven om in de 
toekomst dankzij de inzet van De Verenigbare Club meer maatschappelijk en sociaal betrokken 
sportverenigingen in de stad Groningen te zien. 

Dit doen wij door: 

'De Vrijwill igersmakelaar' 
De inzet van een vrijwilligersmakelaar, die er voor zorgt dat mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt mee kunnen doen en nieuwkomers kunnen integreren bij de sportvereniging. Het zorgt 
voor meer verbinding in de sport, maar ook dat er meer vrijwilligers vanuit intrinsieke motivatie bij de 
sportvereniging aan de slag gaan, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Tot slot zoekt het actief 
de samenwerking om vacatures van sportverenigingen in kaart te brengen. En zorgt het er voor dat 
organisaties ondersteunen in het vervullen van de vacatures. 

'De Verenigingsontwikkelaar' 
Ondersteunt, adviseert, begeleid, jaagt aan en zorgt voor meer verbinding in de sport. Dit door 
sportverenigingen ondersteuning te bieden in het ontwikkelen en sterker maken van de 
sportverenigingen. Een financieel en organisatorisch sterkere sportvereniging staat maatschappelijk 
sterker in de wijk. 

'Een impuls voor het verbinden van sport en het sociale domein' 



d e / ~Gemeente 
verenigbare \jromngen 
club 

Korte terugblik: 
De Verenigbare Club is in oktober 2015 ontstaan. Mede door de eigen inzet van middelen heb ik dit 
als vrijwilliger kunnen starten En is tot aan juli 2016 doorontwikkeld De Gemeente Groningen is 
enthousiast over het initiatief en is in juli 2016 een samenwerking gestart met De Verenigbare Club, 

Dit uitte zich in een betaalde opdracht. De betaalde opdracht bestond uit een 'Vrijwilligersmakelaar', 
De Verenigbare Club zorgde door de inzet van een 'Vrijwilligersmakelaar' hierbij voor meer verbinding 
in de sport, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwkomers te laten integreren, 

'De Vrijwilligersmakelaar' 
Inmiddels heeft dit geleid tot 90 mensen, die via de 'Vrijwilligersmakelaar' bij een sportvereniging aan 
de slag zijn. Dit zijn niet alleen 90 mensen, maar ook 90 gezinnen, waarbij hun thuissituatie positief 
verandert Waarbij mensen de kans krijgen om zich betekenisvol in te zetten, mensen te ontmoeten of 
de Nederlandse taal te ontwikkelen. Dit bevordert niet alleen de sport, maar ook de maatschiappelijke 
participatie, gezondheid en de sociale cohesie. Overstijgend zorgt dit voor maatschappelijke 
ontwikkeling. 

Er zijn 150 vacatures in kaart gebracht bij verschillende sportverenigingen. Een behoorlijk aantal, die 
in de ogen van De Verenigbare Club nog verder uitgebreid en ingevuld kan worden. De vacatures zijn 
voor het grootste gedeelte onder gebracht bij Link050A/rijwilligersgroningen, Dit in samenwerking met 
de studenten Sportkunde van de Hanzehogeschool en LinkOSO 

Hierdoor ontstond er ook een 'Spreekuur in de sport'. Dit en de toevoeging van studenten heeft er toe 
geleid dat er meer mensen actief zijn geworden via de vacaturebank van Link050 

Meer dan de opdracht 
Vanuit visie, passie en energie is De Verenigbare Club continu op zoek naar kansen om verbinding in 
de sport te stimuleren en hierdoor meer Maatschappelijke impact te maken. Bij de inzet van 'De 
Vrijwilligersmakelaar' kwam ik regelmatig tegen dat veel sportverenigingen wel willen, maar geen 
mensen van buitenaf kunnen 'borgen'. Hier speelt De Verenigbare Club op in door vraaggericht te 
werken 

'De Verenigingsontwikkelaar' 
Hierdoor ontstond de 'Verenigingsontwikkelaar' Een procesbegeleider die voor sportverenigingen 
vraaggericht werkt, als vriend van de club. Boven de vereniging kan staan, zich ondergeschikt opstelt of 
naast de sportvereniging kan staan. Door de inzet van de Vrijwilligersmakelaar komt De Verenigbare Club 
in gesprek met de sportvereniging. Door het resultaat van 'de Vrijwilligersmakelaar' begint de 
sportvereniging andere 'problemen' op tafel te leggen. 

In samenwerking met Op Scherp is er bij verschillende sportverenigingen diepte-interviews gedaan. Hieruit 
ontstonden 4 uitdagingen/kans gebieden De kans gebieden kunnen veel sportverenigingen zich 
identificeren. Dit werd bevestigd in een creatieve sessie op 10 mei. Waarbij sportverenigingen enthousiast 
waren over het mee denken aan de oplossingen voor die uitdagingen En dat zij continu (inter)actief mee 
deden aan de sessie, elkaar konden leren kennen en van elkaar konden leren. De vraag was dan ook of dit 
soort sessies vaker georganiseerd konden worden. De uitkomsten van de sessie zijn belangrijke richtingen 
om tot de verdere ontwikkeling van sportverenigingen te komen. 

Door de inzet als 'Verenigingsontwikkelaar' is HFC 15' op dit moment erg enthousiast Ik heb samen met 
HFC 15' een case ontwikkelt, waarbij duidelijk de uitdagingen van de club naar voren kwamen Doordat ik 
een samenwerking heb geïnitieerd tussen Nyenrode, Hanzefiogeschool en HFC 15' is er een sessie 
ontstaan, waarbij twintig talentvolle bestuurders uit het hele land, de club fiebben geholpen met oplossingen 
aandragen voor de vier uitdagingen HFC 15' is enthousiast en gaat hier samen met mij mee verder aan de 
slag. 

'Een impuls voor het verbinden van sport en het sociale domein' 
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'Behoefte' 
Er blijkt ook steeds meer behoefte te ontstaan vanuit verschillende sportverenigingen om te ondersteunen 
in de hulpvragen. Waaronder HFC 15', VV Velocitas 1897, VV Potetos. WK, VV Groningen, Kracht en 
Vriendschap, Be Quick 1887 en Loopgroep Astrea, 

'Meer voorbeelden' 
Er zijn veel voorbeelden en resultaten die De Verenigbare Club in de afgelopen periode heeft bereikt. Die 
laten zien waar De Verenigbare Club voor staat. 

'Groninger Sportvrijwilliger van het Jaar' 
De inzet en ontwikkeling van de 'Groninger Sportvrijwilliger van het Jaar' verkiezing is hiervan een mooi 
voorbeeld. 

Er zijn in de rol als 'Vrijwilligersmakelaar' ook nog vol op zaken in ontwikkeling Evenals de rol van de 
'Verenigingsontwikkelaar'. Kortom De Verenigbare Club is nog vol op in ontwikkeling en dat maakt ook dat 
steeds meer partijen De Verenigbare Club als serieuze partner zien 

'Een beweging' 
De Verenigbare Club kon zich door de ondersteuning van de Gemeente Groningen door ontwikkelen tot 
een sterk initiatief. Het initiatief groeide snel uit tot een maatschappelijke organisatie. Tot op de dag van 
vandaag ontwikkelt De Verenigbare Club zich sterk door en is het een beweging. 

Alleen al de inzet van Buro Bries, die vanaf het ontstaan van De Verenigbare Club continu betrokken is 
geweest in de ontwikkeling van De Verenigbare Club, maar ook die van Patrick Kampherbeek, Door zijn 
inzet en energie, maar ook het overstijgende doel kunnen andere organisaties zich vinden in de missie van 
De Verenigbare Club. Dat maakt dat De Verenigbare Club een steeds sterkere rol in de stad Groningen 
inneemt 

Door de inzet van Op Scherp kon er daadwerkelijk ondersteuning worden geboden aan de verschillende 
sportverenigingen. Zij spelen een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling en resultaten van De Verenigbare 
Club, 

Evenals de inzet van Marit van Bruggen (Communicatieadviseur), die regelmatig adviseert en bijdraagt aan 
de verschillende communicatie uitingen van De Verenigbare Club. 

Tot slot wordt De Verenigbare Club ondersteunt door verschillende andere partijen Bijvoorbeeld: 
- Websiteanalist 
- De Jongens van Lucht 
-WIJS 
- Groningse Uitdaging 
- LinkOSO / Vrijwilligersgroningen 
- Hanzehogeschool Sportkunde 
- Rode Kruis Studentendesk 

En nog veel meer organisaties die een bijdrage leveren. 

'Een impuls voor het verbinden van sport en het sociale domein' 
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Resultaten: 

- Het aantal deelnemers dat door de 'vrijwilligersmakelaar is begeleidt staat op 90 mensen. Daarnaast 
staan er nu 19 mensen on hold', vanwege de seizoenstop. maar die graag vanaf augustus/september aan 
de slag willen. 

- Het aantal vacatures dat door de 'vrijwilligersmakelaar' is ontwikkeld staat op 150 vacatures. Deze zijn 
grotendeels te vinden op vrijwilligersgroningen,nl. Dit zijn 150 vacatures die allemaal met zorg gecreëerd 
zijn. De kwaliteit (omgeving en de vereniging klaar maken om mensen te borgen) gaat boven kwantiteit. 
Daarom is het aantal matches ten opzichte van het aantal vacatures hoog 

- Het aantal nieuwkomers dat door de 'vrijwilligersmakelaar' is begeleidt staat op 28 mensen Ook hiervoor 
staat een lijst met mensen, waarvoor intakegesprekken moeten volgen, maar vanwege de seizoenstop is dit 
opgeschoven naar eind juli/begin augustus, 

- Onderstaand is een lijst met daarop de namen van de clubs waar de mensen zijn geplaatst. Het gaat 
hierbij om vrijwilligerswerk, participatiebaan, taalstage of mee sporten. Dat laatste is een laagdrempelige 
manier om mensen in contact te laten komen met de sportvereniging en andere mensen en hun weg daarin 
te vinden Het geeft daardoor vertrouwen en een beter beeld om vervolgens vrijwilligerswerk te doen of het 
volgende jaar lid te worden. Het stimuleert maatschappelijke integratie. 

Opsomming van deelnemers die geplaatst zijn. 

Aantal Sportvereniging/Instelling In contact gekomen via Type vrijwilligerswerk 
1 VV Potetos Linkedin Vrijwilligerswerk 
2 VV Potetos VV Potetos intern Participatiebaan 
2. Siebe Jan Boumaschool Bijsluiter gemeente Participatiebaan 
4 MTW Ateliers Bijsluiter gemeente Vrijwilligerswerk 
5 Zwemvereniging TriVia Bijsluiter gemeente Vrijwilligerswerk 
6 VV Potetos W Potetos intern Participatiebaan 
7 VV Potetos VV Potetos intern Vrijwilligerswerk 
8 Kelderwerk Bijsluiter gemeente Participatiebaan 
9 CVV Oranje Nassau Coach Mee Doen Participatiebaan 
10 Bikkels en Bikes Bijsluiter Participatiebaan 
11 VV Engelbert Bijsluiter Participatiebaan 
12 Dio Groningen Bijsluiter Participatiebaan 
13 Gehandicaptensport Groningen Dignis/Lentis Vrijwilligerswerk 
14 W K Groningen W K intern Participatiebaan 
15 W K Groningen W K intern Participatiebaan 
16 W K Groningen W K intern Participatiebaan 
17 W K Groningen W K intern Participatiebaan 
:3 SC Stadspark Coach Mee Doen Vrijwilligerswerk 
19 Werkpro Coach Mee Doen Participatiebaan 
20 W Potetos VV Potetos intern Participatiebaan 
21 VV Potetos Vnjwilligersgroningen/LinkOSO Vrijwilligerswerk 
22 Wijkbedrijf Selwerd Coach Mee Doen Participatiebaan 
23 SC Stadspark Bijsluiter Participatiebaan 
24 SC Stadspark Bijsluiter Participatiebaan 
25 SC Stadspark Bijsluiter Participatiebaan 
26 FC Lewenborg Coach Mee Doen Participatiebaan 
27 Dio Groningen Vrijwilligersgroningen/Link050 Vrijwilligerswerk 
28 Zwemvereniging TriVia Saaksumborg Vrijwilligerswerk 
29 W Potetos Linkedin Vrijwilligerswerk 
30 FC Lewenborg Coach Mee Doen Vrijwilligerswerk 
31 Zwemvereniging TriVia Eigen netwerk Participatiebaan 
32 GVAV Rapiditas Coach Mee Doen Participatiebaan 
33 GVAV Rapiditas GVAV intern Participatiebaan 

'Een impuls voor het verbinden van sport en het sociale domein' 



de 
verenigbare 
club 

/ • Gemeente 
\jroningen 

34 GVAV Rapiditas GVAV intern Participatiebaan 
35 GVAV Rapiditas GVAV intern Participatiebaan 
36 W K Groningen Bijsluiter Vrijwilliger 
37 Mytylschool Coach detentie Vrijwilliger 
38 VV Potetos Bijsluiter Vrijwilliger 
39 MiBoSo Alfa College Taalstage 
40 VV Velocitas 1897 Alfa College Taalstage 
41 Humanitas Alfa College Vrijwilligerswerk 
42 GTTC (Tafeltennis) Alfa College Vrijwilligerswerk 
43 Vluchtelingenwerk/Saaksumborg Alfa College Participatiebaan 
44 VV Velocitas 1897 Alfa College Mee sporten 
45 STOOT Saaksumborg Vrijwilliger 
46 Kringloop plus Coach detentie Vrijwilliger 
4~ SV Lycurgus Coach Mee Doen Vrijwilliger 
48 Werkpro Coach Mee Doen Vrijwilliger 
49 Knngloop plus Coach detentie Vrijwilliger 
50 GTV van Starkenborgh Alfa College Taalstage 
51 HFC 15' Alfa College Taalstage 
52 HFC 15' Alfa College Taalstage 
53 De Verenigbare Club Alfa College Taalstage 
54 SV Lycurgus Alfa College Taalstage 
55 SV Lycurgus Alfa College Taalstage 
56 Basketbalvereniging Groningen Alfa College Mee sporten 
57 GRC Groningen Alfa College Taalstage 
58 VV Velocitas 1897 Alfa College Taalstage 
59 SV Lycurgus Eigen netwerk Participatiebaan 
60 SC Stadspark Coach detentie Vrijwilligerswerk 
61 OKVC Alfa College Taalstage 
62 GRC Groningen Alfa College Taalstage 
63 CVV Oranje Nassau Alfa College Taalstage 
64 VV Potetos Alfa College Mee sporten 
65 VV Potetos Alfa College Mee sporten 
66 GRC Groningen Ondernemend Zuid Vrijwilligerswerk 
67 Kelderwerk LinkOSOA/rijwilligersgroningen Participatiebaan 
68 W K Groningen LinkOSOA/rijwilligersgroningen Vrijwilligerswerk 
69 GRC Groningen Ondernemend Zuid Vrijwilligerswerk 
70 VV Potetos LinkOSOA/rijwilligersgroningen P-baan per 1 aug/sept 
71 LTC Bedum Link050A/rijwilligersgroningen Vrijwilligerswerk 
72 Kelderwerk Kringloop/Exodus Participatiebaan 
73 GVAV Rapiditas Coach Mee Doen Vrijwilliger 
74 BC Beijum LinkOSO Vrijwilliger 
75 Kracht en Vriendschap LinkOSO Vrijwilliger 
76 GVAV Rapiditas Alfa College Taalstage 
77 Edanz LinkOSO Vrijwilliger 
78 Korfbal Hoogkerk Alfa College Taalstage 
79 VV Potetos Alfa College Taalstage 
80 VV Potetos Eigen netwerk Participatiebaan 
81 GRC Groningen Alfa College Mee sporten 
82 GRC Groningen Alfa College Mee sporten 
83 KC Rodenburg Alfa College Taalstage 
84 Dio Groningen Eigen nel'vvei k Participatiebaan 
85 VV Potetos LinkOSO Vrijwilliger 
86 VV Velocitas 1897 VV Velocitas intern Vrijwilliger 
87 VV Velocitas 1897 VV Velocitas intern Vrijwilliger 
88 GVAV Rapiditas Alfa College Taalstage 
89 VV Velocitas 1897 Eigen netwerk Vrijwilliger 
90 Krab bij Cash Alfa College Taalstage 
91 ' W Oosterparkers' 'Alfa College' Taalstage' 
92 

'Een impuls voor het verbinden van sport en het sociale domein' 
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'Uitdaging' 
De uitdaging en het potentieel ligt nog steeds bij Coaches Mee Doen en het UWV om daar vrijwilligerswerk 
en de sportvereniging als werkervaringsplek te stimuleren. De 'Vrijwilligersmakelaar' blijft gedeeltelijk 
afhankelijk om in contact te komen met dit potentieel. Daardoor wordt er blijvend gezocht naar andere 
mogelijkheden Er is vanuit sportverenigingen namelijk wel een enorme vraag naar vrijwilligers. Dit wordt 
bevestigd door de enorme toeloop aan kandidaten het afgelopen halfjaar, die vanuit het Alfa College in de 
vorm van een taalstage bij de sportverenigingen aan de slag zijn gegaan 

'Proces' 
Ik ben ambitieus, kritisch en leg ontzettend veel energie in mijn werk om zoveel mogelijk te netwerken en 
mensen te betrekken bij de sportvereniging als werkervaringsplek. In het initiatiefvoorstel heb ik hoog in 
gezet door 150 mensen te willen plaatsen. Dit is niet gelukt Het proces van plaatsen duurt langer dan ik 
had venwacht Verder merkte ik dat er aanloop tijd nodig is en dat mensen mij moeten leren vertrouwen en 
leren vinden In het begin werd er van een afstand mee gekeken Ik merk dat nu steeds meer mensen mij 
weten te vinden. Waaronder ook steeds meer sportverenigingen die er voor open staan. Voor een 1" jaar 
ben ik dan ook erg tevreden met het resultaat 

'Extra resultaten' 
Groninger Sportvrijwilliger van het Jaar 
De verkiezing voor Groninger Sportvrijwilliger van het Jaar' in de Provincie Groningen is vanuit De 
Verenigbare Club ontwikkeld Dit met de gedachte om vrijwilligerswerk in de sport positiever te waarderen. 
Maar ook sportverenigingen bewust te maken dat vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend is. Het is een 
geslaagde verkiezing geweest, die in korte tijd veel aandacht kreeg, maar ook veel mensen heeft bereikt. 
Volgend jaar wil ik dit grootser opzetten en ontwikkelen en daarbij de gemeente en provincie tijdig 
betrekken. 

Verenigingsontwikkeling 
Er is bij VV Velocitas 1897 en HFC 15' verenigingsondersteuning geboden. Het resultaat van de 
vrijwilligersmakelaar leidt regelmatig tot andere gesprekken Sportverenigingen leggen daarna hun andere 
problemen voor. Daarop vragend of ik ze daarbij kan helpen Beide sportverenigingen zijn enthousiast bij 
de hulp die ik heb geboden als procesbegeleider Daarnaast is de ondersteuning met de Loopgroep Astrea 
ook nog steeds in ontwikkeling Samen met het Floreshuis wordt er een hardloopevenement in de wijk 
georganiseerd 

'Andere ontwikkelingen' 
Daarnaast lopen nog steeds de ontwikkelingen die ook zijn beschreven in het rapport over het 1° halfjaar 
Zoals de ontwikkeling van het platform 'Werken aan Kansen', maar ook de ontwikkeling in samenwerking 
met het Rode Kruis Studentendesk Studenten van het Rode Kruis hebben een programma geschreven, die 
geplaatste deelnemers op verschillende vlakken verder kan helpen. 

'Menzis' 
Bij een vervolg wil Menzis graag met de Vrijwilligersmakelaar in gesprek om te kijken of er samen gewerkt 
kan worden. Menzis wil mensen met een minima polis of mensen die eenzaam zijn stimuleren om 
bijvoorbeeld te gaan sporten of vrijwilligerswerk te gaan doen. 

'Sportkoepel' 
Er wordt nauw samengewerkt met Sportkoepel De partij ondersteunt de ontwikkelingen en 
werkzaamheden van De Verenigbare Club. Daarnaast gaat De Verenigbare Club de komende periode 
vaker terugkoppelen aan Sportkoepel Terugkoppelingen zijn onder andere wat er leeft binnen de 
sportverenigingen Wat gaat goed en wat is er nodig? 
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'Actief in de Maatschappij' 
Is een pilot waarbij 5 mensen vanuit de bijstand deelnemen De mensen zijn op fysiek en sociaal vlak nog 
niet actief. In samenwerking met een sportschool krijgen ze een begeleidt sportprogramma aangeboden. 
Met als doel ze te activeren voor een vervolgstap om ook sociaal actief te worden. 

'Raakaanvraag Hanzehogeschool Sportkunde' 
Vanaf augustus/september 2017 gaat de Hanzehogeschool vanuit het RAAK onderzoek De Verenigbare 
Club volgen. Wat is de werkwijze van De Verenigbare Club? 
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'Interviews en feedback' 
Onderstaand een opsomming van interviews met deelnemers en sportverenigingen. De interviews zijn niet 
door mij afgenomen, maar door stagiairs van de Hanzehogeschool Groningen Er is bij de interviews 
afgesproken dat alle gegevens anoniem worden gedeeld Er zijn met 5 verschillende sportverenigingen 
interviews gehouden en met 6 verschillende deelnemers. 

Uitkomst sportverenigingen: 

Op voorhand hebben ondervraagde sportverenigingen geen hele grote verwachtingen van De 
Verenigbare Club. Veel verenigingen hebben wel van DVC gehoord, maar hebben nog niet helemaal 
scherp wat het precies inhoudt. De manier waarop sportverenigingen geholpen worden, wordt over het 
algemeen als zeer prettig ervaren. Patrick wordt gezien als een kartrekker. Met name de interactieve 
samenwerking is men zeer positief over. Uiteindelijk moeten de sportverenigingen zelf het stokje 
overnemen en dit wordt van tevoren goed gecommuniceerd. Patrick geeft een positief kritische blik op 
de zaak. 

Vanuit de interne organisatie is er niet vaak een grote toename te zien in de interesse in vrijwilligerswerk, 
maar er worden wel veel nieuwe vrijwilligers aangetrokken. De huidige vrijwilligers raken wel een stuk 
enthousiaster. Dit komt vaak omdat zij een bepaalde verantwoording voelen richting de nieuwkomers. 
Ze voelen zich weer een stukje belangrijker, wat belangrijk is voor de motivatie. 

Over de vrijwilligersmakelaar als hulpmiddel zijn sportverenigingen louter positief Enkele quotes uit de 
interviews: 

"Erg goed hulpmiddel voor de club" 
"Als ik weer een vrijwilliger nodig heb, weet ik wie ik moet bellen" 
"Ik laat de vrijwilligersmakelaar niet meer los, heb er erg veel aan gehad!" 

Ook de extraatjes zoals "De Groninger Sportvrijwilliger van het Jaar" worden erg gewaardeerd. 

De ervaringen met de nieuwe vrijwilligers zijn, op enkele uitzonderingen na, erg positief Degenen die 
minder positief waren, betrof vooral situaties waarin de vrijwilliger niet gemotiveerd was. Hierdoor verliep 
de samenwerking erg stroef. Over het algemeen zijn de ervaringen erg positief en wordt er een duidelijke 
ontwikkeling waargenomen bij de vrijwilligers en de verenigingen hebben "u - i-, f t h t ' I 
extra handjes om klusjes op te knappen. '^'•^ neejl nei Wiel 

or\ r j j p jlQPf jic nl^t 
Sportverenigingen ervaren een erg lage drempel om naar Patrick toe te •' 
stappen. Hij wordt omschreven als een zeer sociale jongen die snel reageert opnieuw Uit te 
op telefoontjes en e-mails. . „ 

Vinden 
Nagenoeg alle sportverenigingen hebben 

" D o e m i j n o g aangegeven in de toekomst weer gebruik te willen maken van de diensten 
van DVC. De plaatsing van nieuwkomers gaat erg goed, ze werken hard en 

m o o r e e n p o a r passen zich over het algemeen goed en snel aan. 
nieuwl<omers" 
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Uitkomst vrijwilligers vanuit de bijstand: 

Van deze ondervraagde personen blijkt dat ze al een geruime tijd (minimaal 2 jaar) in de bijstand zitten. 
Ze geven aan dat zij in het begin van de bijstand nog goede hoop hebben op een betaalde baan op de 
korte termijn. Hoe langer dit duurt, hoe minder energie ze, naar eigen zeggen, hebben om op zoek te 
gaan naar een baan. Ze geven aan dat zij een duwtje in de goede richting nodig hebben gehad. 

Veel mensen geven aan dat zij via het WIJ-team en via een bekende in contact zijn gekomen met de 
vrijwilligersmakelaar. De voornaamste reden dat zij contact hebben opgenomen met de 
vrijwilligersmakelaar is dat hun wereldje erg klein werd. 
Behalve met het eigen gezin, hadden ze vrijwel geen sociale " W a t e e n v e r a d e m i n g 
contacten buiten de deur, , , 

tegenover de aanpak 
Het contact met de vrijwilligersmakelaar wordt over het , • ; // 
algemeen als zeer positief ervaren. Hij wordt omschreven als VOn 0 6 SOCiale Ü i e n s t 
een zeer open en toegankelijk persoon, erg fijn om mee te 
praten. Hij luistert goed naar de wensen en behoeften van de vrijwilligers en zoekt samen naar een 
mooie oplossing. 
Vrijwel alle vrijwilligers geven aan dat hun leefomstandigheden positief zijn veranderd nadat zij door de 
vrijwilligersmakelaar aan het werk zijn gegaan bij een sportvereniging. Men voelt zich over het algemeen 
een stuk fitter en geeft aan ook meer energie te hebben om thuis weer klusjes op te pakken. De sociale 
contacten zijn enorm toegenomen en een enkeling is zelfs begonnen met sporten, waardoor zij zich 
fitter voelen. 

Van de ondervraagde vrijwilligers geeft vrijwel iedereen aan dat de voldoening en de sociale contacten 
die men uit het werk haalt, de belangrijkste drijfveer is om door te gaan. De klusjes zijn niet altijd even 
leuk, maar als je het samen doet is het erg goed te verdragen. 

De vrijwilligers is ook de vraag gesteld waar zij zich over 5 jaar zien. Niet iedereen kon hier antwoord 
op geven, maar men geeft wel aan dat zij nu weer tijd en zin hebben om daarover na te denken. Over 
het algemeen wil men doorstromen naar een betaalde baan, maar ze nemen wel de tijd goed na te 
denken over datgene wat ze graag willen. 
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Uitkomst nieuwkomers: 

Voordat ze in de Nederlandse samenleving terechtkomen, zitten nieuwkomers vaak minimaal een 
halfjaar tot een jaar in een AZC. Daarna krijgen ze een huisje toegewezen. Van hieruit gaan zij op zoek 
naar hun rol in de maatschappij. Veel nieuwkomers komen dankzij het Alfa-college in contact met de 
vrijwilligersmakelaar. Via DVC proberen zij aan een taalstage te komen bij een sportvereniging. De 
meeste ondervraagde nieuwkomers geven daarom ook aan dat zij vrijwilligerswerk doen, zodat zij de 
Nederlandse taal sneller machtig zijn en wat sociale contacten kunnen opdoen. 

Veel nieuwkomers ervaren een positieve vooruitgang in hun leefsituatie. 
Doordat zij de taal sneller leren en meer sociale contacten opdoen, "De mensen hier 
merken ze dat ze sneller worden geaccepteerd in de samenleving. ^ j - ^ j j ^ r \JOQI 
Uiteindelijk wil het overgrote deel van de ondervraagde nieuwkomers •' tJ J ' 
doorstromen naar een betaalde baan. Wel geven zij aan dat ze niet m e Op m i j n g e m o l < " 
verwachten dat ze op zeer korte termijn aan de bak komen, vanwege 
hun taalachterstand. 

Het contact met De Vrijwilligersmakelaar wordt over het algemeen 
rOtr iCK t i e e f t vee l ais zeer prettig ervaren. Zelf durven zij niet altijd de stap te zetten 
v o o r m i i a e d o o n ^^^^ sportvereniging, dus dat dit voor hen wordt gedaan zorgt 

' voor een enorme duw in de juiste richting. De nieuwkomers geven 
bedan l< t ! erg vaak een grote blijk van waardering. 
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Als je het volgende leest, 

De Verenigbare Club: De Verenigbare Club maakt van sportverenigingen een 
sociale ontmoetingsplek in de wijk. Dit doen wij door een aanjager en verbinder te 
zijn in de wijk als het aankomt op sport, ontmoeten en bewegen. De Verenigbare 
Club adviseert, ondersteunt en maakt samenwerking mogelijk tussen 
wijkbewoners, organisaties en de sportverenigingen. Sportverenigingen worden 
ondersteunt in het ontwikkelen van haar maatschappelijke rol. 
De mens staat hierbij centraal en de achtergrond speelt hierbij geen rol. Iedereen 
van jong en oud, telt mee en verdient een kans om te ontmoeten en in beweging 
te komen. Het is ons streven om in de toekomst dankzij de inzet van De 
Verenigbare Club meer maatschappelijk en sociaal betrokken sportverenigingen in 
de stad Groningen te zien. 

denk je : daar is er weer éen, éen van de velen met een visie. Er zijn namelijk 
visies genoeg in de sportwereld, er zijn ideeën te over en aan lange discussies is 
geen gebrek. Waar het meestal aan schort, is de realisering, is de concrete 
uitwerking, is resultaat in de praktijk. 

Maar laat nu juist Patrick Kampherbeek met zijn 'Verenigbare Club' wel kunnen 
bogen op praktische resultaten. Hij staat met zijn poten in de verenigingsmodder 
en weet problemen waar verenigingen mee kampen, op te lossen. Dat blijkt 
onder ander uit de volgende behaalde resultaten: 

- Het aantal deelnemers dat door de 'vrijwilligersmakelaar' is begeleid, staat 
op 90 mensen. 

- Het aantal vacatures dat door de Vrijwill igersmakelaar' is ontwikkeld, 
staat op 150 vacatures. Deze zijn grotendeels te vinden op 
vrijwilligersgroningen.nl 

- Het aantal nieuwkomers dat door de 'vrijwilligersmakelaar' is begeleid, 
staat op 28 mensen. 

- In de bijlage is een lijst opgenomen met daarop de namen van de clubs 
waar de mensen zijn geplaatst. Het gaat hierbij om vrijwilligerswerk, 
participatiebaan, taalstage of mee sporten. 

- Er is bij VV Velocitas 1897 en HFC 15' verenigingsondersteuning geboden. 
Er is samen met HFC 15' een case ontwikkeld, waarbij de uitdagingen van 
de club duidelijk naar voren kwamen. Er is een samenwerking geïnitieerd 
tussen Nyenrode, Hanzehogeschool en HFC 15'. Zo is een sessie ontstaan, 
waarbij twintig talentvolle bestuurders uit het hele land, de club hebben 
geholpen met oplossingen aandragen voor vier door de club geformuleerde 
uitdagingen. 

- Daarnaast is de ondersteuning met de Loopgroep Astrea ook nog steeds in 
ontwikkeling. Samen met het Floreshuis wordt er een hardloopevenement 
in de Indische buurt georganiseerd. 

De Sportkoepel staat zeer positief tegenover het werk van de Verenigbare Club 
en wil een lans breken voor voortgaande subsidiëring van deze organisatie. 


