Vrijwilligersacademie Veluwe

Apeldoorn maakt scholing toegankelijk
Er wordt veel georganiseerd op het gebied van deskundigheidsbevordering
voor vrijwilligers, verenigingen en Wmo-doelgroepen in Apeldoorn. Door tal
van organisaties. Hoe interessant deze bijeenkomsten ook zijn, soms kunnen
ze niet doorgaan omdat er te weinig deelnemers zijn. Is het dan niet beter om
de krachten te bundelen? In Apeldoorn is het Verenigingsburo daarom gestart met de Vrijwilligersacademie Veluwe. Magreet van Veen vertelt meer
over dit initiatief.
Steeds dezelfde vragen
Apeldoornse vrijwilligers weten de weg naar het Verenigingsburo dat in 2004 van
start is gegaan, goed te vinden. “Steeds meer verenigingen trokken aan de bel,
waardoor de afdeling deskundigheidsbevordering het ontzettend druk had. Omdat
men vaak dezelfde vragen had, zijn we gaan nadenken over een mogelijkheid om
al deze groepen ineens te bereiken en zo van antwoorden te voorzien”, legt
Magreet van Veen uit.
Dat er een site moet komen met het scholingsaanbod van het Verenigingsburo is dan al snel duidelijk.
Maar hoe pak je het verder aan? “We hebben in het veld gezocht naar organisaties die al veel digitaal
deden en kwamen toen in Overijssel uit. We zijn gaan kijken hoe de vrijwilligersacademie daar werkt
en zijn vervolgens aan de slag gegaan met de uitwerking voor onze situatie. Eigenlijk hadden we alles
vrij snel op een rijtje en kon er met de bouw van de site begonnen worden. Daarnaast was het natuurlijk een enorme stimulans dat we van de gemeente Apeldoorn 25.000 euro subsidie hebben gekregen
voor dit project.”
Mogelijkheden
Van Veen is erg enthousiast over de mogelijkheden van de site. “Voor ons werkt de site echt tijdsbesparend. Waar we vooraf veel tijd kwijt waren aan het benaderen van deelnemers gaat dit nu zo veel
sneller. Met een druk op de knop bereiken we op dit moment meer dan tweeduizend geïnteresseerden. Velen volgen onze nieuwsbrief – die we regelmatig versturen – op de voet en zijn zo altijd op de
hoogte. En wat te denken van inschrijven, dit kunnen mensen online doen. En na een bijeenkomst
kunnen we heel gemakkelijk een enquête naar de deelnemers sturen, zodat we leren van hun ervaringen. Voorheen was dat heel arbeidsintensief. Als ik een schatting moet maken, denk ik dat we toen
maar een kwart deden van wat we nu allemaal doen.”
Het mooie van een digitale vrijwilligersacademie zijn de ruime ‘openingstijden’. “Ieder kan op het moment dat het hem of haar het beste uitkomt onze activiteiten bekijken en zich inschrijven. We bieden
de mensen nu 24 uur per dag informatie aan.” Maar wat als je je weg online niet zo goed kan vinden?
“Iedereen kan nog steeds op kantoor langskomen of even bellen, maar we proberen wel te stimuleren
dat ook deze groep de stap maakt. Het kan dus gebeuren dat je telefonisch de site even doorneemt,
zodat de persoon de volgende keer wel weet waar hij moet zijn.”

Partners
Op de site www.vrijwilligersacademieveluwe.nl vinden we alle cursussen en bijeenkomsten voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties uit de regio. Het gaat hierbij vaak om activiteiten van het Verenigingsburo, maar ook partners kunnen hun aanbod op de site melden. “We werken onder meer samen
met de Rabobank, zorginstellingen, verschillende bonden, sportfederaties en scouting.”
Het aantal activiteiten kan nog hoger, aldus Van Veen. “We zijn druk bezig onze partners te stimuleren
om een activiteit op de site te melden. Dat zou nog wel wat meer kunnen, zodat we de verenigingen
nog een breder scala aan activiteiten kunnen aanbieden.”
Voordelen
Toch is Van Veen niet ontevreden. “We zien echt de vele voordelen, zeker voor de verenigingen en
stichtingen in onze regio. Zo gaat er voor veel clubs een wereld open nu ze het volledige aanbod zien.
Door de trainingen breed aan te bieden, is ook het deelnemersveld heel divers waardoor ze ook nog
eens ontzettend veel van elkaar kunnen leren. Daarnaast wordt de kans kleiner dat bijeenkomsten
niet doorgaan wegens een gebrek aan deelnemers, omdat je nu een veel bredere groep kennis laat
maken met de activiteit.”

Tips
Ervaringsdeskundige Magreet van Veen zet alvast een aantal handige tips op een
rijtje:
•

•

•
•

“Als je een vrijwilligersacademie wil starten, zorg dan dat er voldoende budget
beschikbaar is. Niet alleen van jezelf, maar ook van andere partijen. Op die
manier zorg je ervoor dat alle partners er achter staan.”
“Probeer zelf het wiel niet uit te vinden, kijk bij buurtgemeenten en start samen een vrijwilligersacademie op. Als je dit initiatief regionaal inzet, en dus
breder trekt, kun je deelnemers meer bieden.”
“Neem een kijkje bij andere vrijwilligersacademies in het land. Dit is erg leerzaam.”
“Zorg dat je je PR goed op orde hebt. Wij gebruiken nog steeds diverse kanalen om onze activiteiten onder de aandacht te brengen.”

Meer weten?
Links
• Meer informatie over de Vrijwilligersacademie? Bezoek dan www.vrijwilligersacademieveluwe.nl.
Deze site staat boordevol informatie die niet alleen interessant is voor vrijwilligers uit de regio,
maar ook zeker als inspiratiebron voor u. Mochten er vragen zijn, neem contact op met Magreet
van Veen.
• Ook in andere regio’s vinden we vrijwilligersacademies, neem bijvoorbeeld een kijkje in Overijssel
(www.vrijwilligersacademie.info), Nieuwegein e.o. (www.vrijwilligersacademielekstroom.nl) of Amsterdam (www.vrijwilligersacademie.net).

Contact
Verenigingsburo
Magreet van Veen
Vosselmanstraat 300
7301 VV Apeldoorn
T (055) 5270581
E mvveen@verenigingsburo.nl
W www.verenigingsburo.nl

Tekst en fotografie: Patricia de Ryck
© MOVISIE, 2010

Verenigingsburo
Alles wat Apeldoornse verenigingen, stichtingen, clubs of vrijwilligers
nodig hebben om optimaal te functioneren, wordt door het Verenigingsburo aangereikt. Zo is er op het kantoor altijd wel iemand aanwezig die
uitgebreid advies kan geven, maar ook vanuit huis is de expertise van
dit bureau – dat ondersteund wordt door de gemeente – makkelijk te
raadplegen via www.verenigingsburo.nl. Links en downloads is voor
ieder in het werkveld dan ook een aanrader.

