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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de inzet van de 
vrijwilligersmakelaar. In deze pilot van een jaar (gestart in juli 2016) hebben 
we uitvoering gegeven aan het initiatiefvoorstel 'de vrijwilligersmakelaar' 
van de VVD en D66. Zoals afgesproken bij de start van de pilot, komen we 
hierbij met een voorstel op welke wijze we de pilot willen evalueren, laten 
alvast wat cijfers zien uit de halfjaarrapportage en geven we aan welke 
mogelijkheden er zijn voor een vervolg. 

Achtergrond 
Op 28 juni 2016 besloten wij de uitvoering van de in het initiatiefvoorstel 
voorgestelde pilot 'vrijwilligersmakelaar' ter hand te nemen en de daarvoor 
benodigde middelen beschikbaar te stellen. Vanaf 1 juli 2016 wordt de 
vrijwilligersmakelaar door de gemeente Groningen ingehuurd. Voor de start 
van de werkzaamheden hebben we in samenspraak met de vrijwilligers
makelaar afspraken gemaakt over de te behalen doelen en resultaten. 

Doelen 
De 'corebusiness' van de vrijwilligersmakelaar is het aanjagen en 
verbindingen leggen voor sportverenigingen met de wijken. Bij de start zijn 
de volgende doelen geformuleerd: 

• meer mensen actief als vrijwilliger 
• meer vrijwilligerswerk bij verenigingen 
• sportverenigingen meer verbonden met de wijk, mensen meer laten 

sporten 
En met deze doelen indirect: 

• meer mensen zonder werk een stap dichter bij de arbeidsmarkt 
• meer mogelijkheden voor sportverenigingen om zelf werkzaamheden 

uit te voeren 
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• hogere benuttingsgraad van accommodaties, meer mensen laten 
sporten en bewegen. 

De volgende activiteiten horen daarbij: 
• vrijwilligersvraag wijkgericht in kaart brengen 
• vrijwilligersaanbod wijkgericht ontsluiten 
• sportverenigingen ondersteunen bij begeleiding vrijwilligers 
• sportverenigingen stimuleren om zichtbaarheid in wijken te vergroten 
• studenten betrekken bij het werk van de vrijwilligersmakelaar 
• blijvende samenwerking stimuleren 

Beoogde resultaten vrijwilligersmakelaar 
We hebben afgesproken dat de vrijwilligersmakelaar bij 50 sportverenigingen 
400 a 600 vacatures in kaart brengt, waarvan minimaal 100 a 150 vacatures 
ook worden ingevuld. 

Begeleidingsgroep 
Vanuit de gemeente werd een begeleidingsgroep samengesteld (sportbeleid, 
gezondheidsbeleid, maatschappelijke participatie, gebiedsteam West). Deze 
groep bewaakte de voortgang van de werkzaamheden en besprak met de 
vrijwilligersmakelaar de behaalde resultaten zoals beschreven in een 
halfj aarrapportage. 

Halfjaarrapportage februari 2017 
In februari 2017 verscheen een tussenrapportage met resultaten tot en met 
januari 2017. We hebben vastgesteld dat de vrijwilligersmakelaar in het eerste 
halfjaar aardig op koers is. Hij heeft meer dan 100 vacatures in kaart 
gebracht en door zijn inzet zijn 48 mensen geplaats. De meeste kandidaten 
(allen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) vonden een plek bij een 
sportvereniging, maar sommige ook bij andere sectoren. Ook werd een 
samenwerking gestart met het Alfa college. Nieuwkomers, die in het kader 
van hun inburgering een taalstage moeten doen, worden door de 
vrijwilligersmakelaar begeleid en geplaatst bij sportverenigingen. 

Evaluatie van de pilot 
We hebben de vrijwilligersmakelaar opdracht gegeven in de maand juli 2017 
een eindrapportage aan te leveren. Daarin willen we de volgende gegevens 
graag uitgewerkt zien: 

> aantal deelnemers dat door de inzet van de vrijwilligersmakelaar is 
begeleid richting vrijwilligerswerk en / of participatiebaan; 

> namen van sportclubs, instellingen, bedrijven waar de kandidaten zijn 
geplaatst; 

> aantal vacatures dat door de vrijwilligersmakelaar in kaart is gebracht; 
> feedback van kandidaten/sportverenigingen die hebben samengewerkt 

met de vrijwilligersmakelaar 
We vragen de begeleidingsgroep en enkele medewerkers van de afdeling 
maatschappelijke participatie om de resultaten te beoordelen. We hebben dan 
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een beeld of de inzet van de vrijwilligersmakelaar effectief is geweest en 
kunnen de resultaten vergelijken met andere vergelijkbare initiatieven. 
Dit levert input voor de evaluatie. 

Na afronding van de evaluatie nemen we een besluit over de vraag of en op 
welke wijze we de inzet van de vrijwilligersmakelaar willen voortzetten. 

Hierop vooruitlopend hebben we met de vrijwilligersmakelaar verschillende 
scenario's besproken. De eindrapportage is nog niet klaar, maar de cijfers van 
de tussenrapportage lieten positieve resultaten zien. 

Mogelijkheden voor een vervolg 
We zien kansen om de inzet van de vrijwilligersmakelaar voort te zetten. We 
denken aan de volgende onderdelen: 

• een basisinzet als vrijwilligersmakelaar met taken die overeenkomen 
met die van de afgelopen periode. 

• Een plus inzet als 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 zou dit kunnen 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 beter aan te sluiten op de 
problematiek in de wijk. 

Vervolg 
Wij verwachten medio september 2017 de evaluatie te hebben afgerond en 
een besluit te kunnen nemen over de mogelijke voortzetting van de inzet van 
de vrijwilligersmakelaar. Over de uitkomsten daarvan zullen wij u schriftelijk 
informeren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 
Burgemeester en wethouders van Groningen 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


