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Jaarrapportage 2016 

Realisatie op basis van de uitvoeringsovereenkomst ZVE & BUUV 2016  

 

Dit is het jaarverslag met het positieve resultaat dat gerealiseerd is door het team van ZVE & BUUV. 

Een jaar met veel ontwikkeling en groei van beide platformen. Daar zijn wij apetrots op!  

In 2015 is door de gemeente Zaanstad een nieuwe visie op Vrijwillige inzet ontwikkeld. Deze visie is 

eind 2015 vastgesteld door het college van B&W. Bepaalde keuzes en concrete acties zijn in de loop 

van 2016 vastgesteld. Zo is de waardering van vrijwilligers aangepast naar de wensen van nu. Dit 

heeft ruimte en flexibiliteit van zowel de opdrachtgever als ons team gevraagd, hierdoor is het gelukt 

de prestaties in de loop van het jaar bij te sturen.  

In 2016 is ingezet op meer offline contact en het in stand houden van groei van de beide platformen. 

We hebben ingezet op het versterken van de samenwerking met de wijkteams, RAAZ, Platform aan 

de Zaan, de Zaanse Beursvloer en diverse maatschappelijke organisaties. Wij kiezen voor een 

ondernemende houding en zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties op. Wij 

hebben elkaar nodig om aan de inwoner van Zaanstad de beste dienstverlening te kunnen bieden. 

Uiteraard levert niet elke inzet een succesverhaal op. Zaanstad vormt met elf verschillende wijken 

een dynamische stad. Elke wijk afzonderlijk heeft een eigen cultuur. Zo kan het voorkomen dat 

eenzelfde activiteit een succes is in de ene wijk en flopt in een andere wijk. Om hier grip op te krijgen 

heeft elke wijk vast persoon als aanspreekpunt. Per wijk maken we met de wijkteams een aanpak op 

maat.  

Landelijke ontwikkelingen volgen wij door deelname aan meetings van NLvoorelkaar, Movisie, NOV 

en het netwerk van Noord-Hollandse Vrijwilligerscentrales. Wij zijn getraind in werving en selectie 

voor het bedrijfsleven. Deze training heeft ons een hernieuwde kijk gegeven op werving en selectie 

van vrijwilligers. Zo zijn wij nog beter in staat organisaties en vrijwilligers te helpen te komen tot een 

passende match.  

 

 

   

 

Akkelien Canrinus 

Leidinggevende Zaankantersvoorelkaar & BUUV 

Bolksbeek 151  
1509 ED Zaandam 
T: 075 20 600 10 
M: 06 – 107 61 789 
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ZAANKANTERSVOORELKAAR: BEMIDDELING, PROMOTIE VRIJWILLIGERSWERK/VRIJWILLIGE INZET 

Variatie zorgt voor inspiratie, dit maakt het platform van “Zaankanters voor elkaar” aantrekkelijk. Het 

aanbod van vacatures is uit verschillende sectoren. Er is vraag naar verschillende talenten en 

tijdinvestering. De variatie in het aanbod van de vrijwilligers is ook groot. Door de vacatures en 

vrijwilligersprofielen te bekijken raak je geïnspireerd en krijg je een idee van wat er mogelijk is.   

We nemen deel aan evenementen en bijeenkomsten om ons netwerk te onderhouden en uit te 

breiden. Met de sociale wijkteams organiseren we activiteiten om bewoners te bereiken die nog niet 

bekend zijn met ons. Al deze connecties leveren een gevarieerd aanbod van vrijwilligers en 

vacatures. Organisaties zijn positief over het effect, door het platform hebben zij vrijwilligers 

gevonden een aan zich weten te binden.  

Het platform is aantrekkelijk door de actuele vacaturebank, informatie en de vrijwilligersschool. In 

toenemende mate vinden organisaties de school en plaatsen hun aanbod. Informatie is te vinden 

over onder meer; fondswerving, VOG, vrijwilligersverzekering en E-learning. Het platform heeft een 

nieuw design gekregen. Nieuw zijn de vrijwilligerstest en de webapp. De feel en look van het 

platform spreekt een breder publiek aan, waaronder de jongeren. 

Faciliteren van de aanmelding en bemiddeling van vrijwilliger via de website, monitoren en indien 

nodig bijsturen aanbod.  

Het vinden van de juiste match tussen een vrijwilliger en een organisatie is gelijk aan het vinden van 

goed personeel voor een bedrijf. Ook wat betreft voorwaarden om met vrijwilligers te werken zijn 

veel overeenkomsten met de inzet van personeel. Voor beiden zijn afspraken over vergoedingen, 

begeleiding, verzekering en arbeidsvoorwaarden nodig. Bij het zoeken naar de juiste vrijwilliger 

wordt vaak minder scherp gelet op de wijze waarop de vacature wordt opgesteld. Dit geld ook voor 

het aannemen van vrijwilliger, vaak neemt men te snel genoegen met de persoon die zich aanbiedt. 

Iemand doet het ten slotte vrijwillig, hoe hoog mag je de lat dan leggen. Wij hebben uit de praktijk  

geleerd dat de lat mag liggen op het niveau waar deze hoort. Op de langere termijn is de mate van 

tevredenheid hoger als concreet gemaakt is wat iemand moet kunnen en hoe wat de verwachting is. 

Zo wordt teleurstelling van beide kanten voorkomen.  

Organisaties en vrijwilligers die moeite hebben met het vinden van de juiste match helpen wij. 

Vrijwilligers helpen wij bij het opstellen van hun profiel. Organisaties helpen wij bij het opstellen van 

de vacature en een werving- en selectieplan. 

Ontwikkelen mogelijkheid van het plaatsen van korte afgebakende klussen en promotie via de 

juiste kanalen  

Organisaties kunnen hun vacatures plaatsen. Dit kan gaan om langdurige of kortlopende inzet die 

nodig is. Bij de vacature staat aangegeven of de klus regelmatig is of soms. In de tekst is er ruimte om 

aan te geven waar de werkzaamheden over gaan.  

Een bewonersinitiatief zonder rechtspersoon, kan geen klus op dit platform plaatsen. Deze optie sluit 

wel aan op de dienstverlening van BUUV.nu. Sinds oktober 2016 is het mogelijk om een oproep te 

doen voor een groepsklus/activiteit via BUUV.  
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Informatievoorziening van de website uitbreiden en opfrissen en monitoring informatiebehoefte 

onder vrijwilligers. 

Wij zijn doorlopend in contact met vrijwilligers en organisaties. Tijdens de gesprekken laten we alle 

facetten van de website zien. Onderwerpen die door de vrijwilligers aangedragen worden betrekken 

wij zo goed als mogelijk op de informatievoorziening en ons gehele aanbod. Informeren doen we op 

afspraak, telefonisch, met het cursusaanbod in de vrijwilligersschool, de nieuwsbrief en de website. 

De informatievoorziening is in 2016 uitgebreid en waar nodig aangepast ten gevolge van wijzigingen 

in wet- en regelgeving of aanbod.  

De website heeft in november 2016 met het re-design een nieuw fris uiterlijk gekregen waarmee we 

een breder doelgroep hopen aan te spreken. Het eindresultaat is met de JongerenRaaz gedeeld, zij 

reageerden zeer positief op de look en feel van de website.  

 

VRIJWILLIGERSSCHOOL / CURSUSAANBOD / UITWISSELING 

Uitbreiden aanbod vrijwilligersschool door samenwerking met RAAZ, de gemeente en 
bedrijfsleven. 
  
Organisaties zijn benaderd om hun aanbod te plaatsen in de vrijwilligersschool. Dit heeft een 

uitbreiding van het aanbod opgeleverd. In 2016 zijn 68 cursussen namens 14 organisaties geplaatst.  

ZVE heeft 31 bijeenkomsten georganiseerd waar 40 organisaties op het programma zijn betrokken. In 

totaal 302 deelnemers die het aanbod gewaardeerd hebben met gemiddeld een 8+.  

De waardering van het aanbod neemt toe als de deelnemer een antwoord heeft gevonden op de 

vraag. Deelnemers namens een organisaties zijn ook tevreden over de mogelijkheid ervaring te 

delen. Deelnemers delen graag hun ervaring en zijn trots op wat ze doen. Vanuit dit idee is de ‘Meet 

& Greet markt’ ontstaan. Organisaties en vrijwilligers ontmoeten elkaar en hebben alle ruimte hun 

ideeën en ervaringen uit te wisselen. Deze markt is voor potentiele vrijwilligers ‘de’ plek om zich te 

oriënteren op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk.  

 
Verkennen mogelijkheid SROI ten bate van vrijwilligers in samenwerking met de gemeente  

Wij hebben een bijdrage geleverd tijdens de bijeenkomst van de Social Impact Room, georganiseerd 

door gemeente Zaanstad. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat het voor alle partijen zoeken is 

hoe om te gaan met SROI. Wij zijn nog niet gekomen tot een concreet aanbod en hebben behoefte in 

gesprek te gaan met de gemeente over hoe dit vorm te geven.    

Vergroten cursusaanbod, door onder andere gebruik te maken van expertise uit de stad en van 
gemeente 
 
Het aantal organisaties dat een scholingsaanbod plaatst is toegenomen met 3 organisaties. Door 14 
organisaties is een aanbod geplaatst, waaronder informatie  over de vrijwilligersverzekering van 
gemeente Zaanstad.  
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Wij hebben namens ZVE een aanbod van 31 bijeenkomsten geplaatst. Bij 17 van deze bijeenkomsten 
is gebruik gemaakt van expertise uit de stad en organisaties. De gemeente is 2 keer, organisaties zijn 
40 keer en vrijwilligers 2 keer betrokken bij de totstandkoming van het programma.  
 
Stimuleren samenwerking/uitwisseling vrijwilligersorganisaties 
 
In september vond voor de tweede keer de ‘Meet & Greet’ plaats. De offline versie van ZVE voor 

organisaties en vrijwilligers. Organisaties presenteren zich met wie ze zijn en welke vacatures zij 

hebben. Potentiële vrijwilligers kunnen zich oriënteren op het diverse aanbod.  

Wij hebben bijgedragen aan het programma van de Stadsexpeditie on stage en de naam 

aangedragen ‘Zaanstad Verbindt’. Aansluitend vond de Zaanse beursvloer plaats. Dit heeft ons 

deelname aan een workshop ‘do’s en dont’s’ bij marktonderzoek op geleverd.    

Aanbod voor de zomerschool 

In de eerste week van de zomervakantie heeft onze Zomerschool met acht bijeenkomsten 

plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten organiseren wij met vrijwilligers, professionals en het 

bedrijfsleven. De Zomerschool had 33 deelnemers die het aanbod gewaardeerd hebben met 

gemiddeld een 9-.  

 

PROMOTIE 

Online en offline promotie van Zaankantersvoorelkaar.nl, nieuwe doelgroepen (jongeren, 
initiatiefnemers) aanspreken. Versturen maandelijkse digitale nieuwsbrief, uitbreiden aantal 
abonnees. 
 
In 2016 wilden wij naast de telefonische bereikbaarheid op werkdagen goed zichtbaar zijn in alle 

wijken. Om dit te bereiken hebben we een jaarplan met een pr- en communicatieplan opgesteld. 

Online promotie doen we door de platformen actueel te houden en te monitoren op juist gebruik. 

Ter ondersteuning van het platform maken we gebruik van facebook. Deze pagina heeft 553 likes. 

Een interview door Zaanse verhalen over BUUV en ZVE is geplaatst op de facebookpagina van Zaanse 

Verhalen. Promotie van activiteiten en interessante informatie over vrijwilligerswerk doen wij ook 

met berichten op facebook, twitter en in de digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief is maandelijks 

verstuurd en heeft 508 abonnees.  

Promotie offline doen wij door te publiceren in de lokale media, affiches en flyers te verspreiden en 

deelname aan markten en evenementen. Ons netwerk is opgebouwd uit contact met 363 

organisaties. Wij hebben advertenties geplaatst in de activiteitenkrant van de Vuister, SCWO en de 

cursusgids van Evean.  

Wij hebben promotie gedaan bij ruim 60 bijeenkomsten en activiteiten. Ook hebben wij 

netwerkbijeenkomsten bijgewoond zoals;  de mantelzorg bijeenkomst, empowerment voor mensen 

met psychische kwetsbaarheid, Proeftuin Eenzaamheid Krommenie en Zorgverandert.nl. Wij hebben 

aan promotie gedaan tijdens evenementen zoals Boulevaart, Zaanstad Verbindt en diverse  

wijkactiviteiten. Bij Platform aan de Zaan hebben we een presentatie gegeven over de platformen in 

relatie tot de deeleconomie, deelname bij SWT-Zaandam Zuid en Wormerveer over de kanteling. 
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Voorlichting over ZVE en BUUV is gegeven bij diverse organisaties zoals; De senioren vereniging, 

Huzur en diverse vrouwengroepen o.a. Hicret.  

Het platform groeit doordat wij continue onze voelsprieten uit hebben staan voor nieuwe groepen 

en organisaties. Per wijk maken we contact met organisaties die actief zijn voor hun omgeving. 

Daarbij werken we aan uitbreiding van ons netwerk van organisaties met een boven stedelijke en 

regionale functie. (GGD, Rode Kruis, Humanitas, etc.)  

De gemeente, NewBees, Vluchtelingenwerk en ZVE hebben een bijeenkomst georganiseerd waarin 

de herziene visie over participatie van vluchtelingen is besproken. Deze visie is gedeeld met diverse 

organisaties in Zaanstad. Met de organisaties is gesproken over hoe vrijwilligerswerk toegankelijk te 

maken voor vluchtelingen.  

Laaggeletterden vormen een grote groep. Eén op de negen inwoners in analfabeet. Twee van de drie 

analfabeten is autochtoon. Met Stichting Lezen en schrijven, de Bibliotheek en drie wijkteams is 

aandacht voor deze groep. Voor vluchtelingen die de taal nog moeten leren en analfabeten zijn onze 

platformen niet toegankelijk. Het is belangrijk hier rekening mee te houden en te voorkomen dat dit 

mensen uitsluit van deelname. Offline activiteiten waarbij informatie wordt gedeeld en contact 

gelegd zijn daarom zeer belangrijk.  

Jongere doelgroepen vinden we vooral door contact met het onderwijs. We hebben een gastcollege 

over vrijwilligerswerk op het ROC gegeven. Dit aanbod wordt verder ontwikkelen.  

 
Vergroten naamsbekendheid Zaankantersvoorelkaar  12%  
 
Toename van de naamsbekendheid in algemene zin is nog niet gemeten, het platform is gegroeid. 

Wij meten het aantal nieuwe bezoekers dat een profiel aanmaakt. De vrijwilligersprofielen zijn met 

67% gegroeid tot 1092. De organisatieprofielen zijn met 36% tot 246. Er zijn 425 vacatures geplaatst. 

Het aanbod van de  vrijwilligers is uitgewisseld met 1386 vacatures.  

Er zijn 1935 verbindingen tot stand gebracht. Eén op de vier verbindingen tot een match, een 

duurzame verbinding tussen de organisatie en de vrijwilliger. Eén match vertegenwoordigt een 

waarde van €. 2.000,00. In 2016 gaat het over 484 matches die een maatschappelijke waarde 

vertegenwoordigt van €. 967.500,00.  

 

VRIJWILLIGERS COÖRDINATOREN  

De functie van vrijwilligers coördinator wordt uitgeoefend door zowel vrijwilligers als professionals. 

Coördinatoren hebben behoefte aan ondersteuning en het uitwisselen van ervaringen buiten hun 

organisatie. In de organisatie is deze ondersteuning vaak niet te organiseren omdat deze functies 

door enkele personen wordt uitgeoefend. De onderwerpen die aan bod komen gaan vaak over het 

werken met vrijwilligers en de positie van de coördinator.   

Met de coördinatoren is een ondersteuningsplan ontwikkeld. Dit aanbod is opgebouwd uit drie 

onderdelen: Intervisie, Coachen on the Job en Scholing op gedeelde vraagstukken.  
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De intervisie bijeenkomsten en ‘Coachen on the Job’ (1 op 1 locatie bezoek), is zeer gewaardeerd 

aanbod. 13 coördinatoren van verschillende organisaties maken gebruik van dit aanbod. Deelnemers 

maken graag gebruik van de intervisie waarbij ervaringen worden gedeeld. Uit de intervisie komen 

onderwerpen naar boven die met een scholingsaanbod voor een bredere groep wordt aangeboden. 

Individuele ontwikkeling in combinatie met ‘Coachen on the Job’ is zeer gewaardeerd. Men is trots 

om te laten zien wat men doet en gebruikt het coachen voor individuele vraagstukken.  

De volgende onderwerpen zijn in een scholingsaanbod geboden: 

- Werving en selectie van vrijwilligers 

- Grenzen stelen en bewaken 

- Vrijwilligersbeleid 

- Wat kun je overlaten aan de vrijwilligers en wat moet door professionals worden gedaan. Met 

Movisie is aandacht besteedt aan dit onderwerp.    

 

Resultaat wordt gemeten door: Kwartaalrapportage met daarin statistieken van de website (vraag 

en aanbod advertenties, naar sector) en ondernomen activiteiten op het gebied van communicatie, 

promotie.  

De kwartaal rapportages zijn geleverd en de voortgang is besproken met de gemeente.  

 
Meting naamsbekendheid in Zaanpanel uitgevoerd door de opdrachtgever. 
De planning van deze meting is bij ZVE niet bekend.  
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VRIJWILLIGE INZET BUUV.NU 

 
Monitoren vraag en aanbod op commercieel en ongepast gebruik daar waar nodig bijsturen.  
Nieuwe aanmeldingen op BUUV worden door ons bekeken. De persoonsgegevens moeten naar 

waarheid  ingevuld zijn en de vraag of het aanbod moet passen binnen de huisregels van BUUV. De 

nieuwe BUUV wordt welkom geheten. Ontbrekende gegevens vragen we bij voorkeur telefonisch aan 

de persoon. Personen die voor commercieel gebruik op BUUV actief zijn worden door ons 

aangesproken. Vaak gaat het om een misverstand en gaat men over op een ander platform, 

bijvoorbeeld marktplaats.  

De berichten monitoren wij op werkdagen. Vraag en aanbod is goed in balans. Aan de berichten 

kunnen wij zien waar de grootste behoefte is. De top 3 bestaat uit klussen in om het huis en 

gezelschap. Het merendeel van de klussen is goed te matchen met BUUV. Grote klussen pakken we 

op met Stichting Present. Over tuinonderhoud hebben we een afspraak met Odion.  

De vraag naar gezelschap kan meer hulp gebruiken, ook offline. Hiervoor organiseren wij BUUV-

bijeenkomsten. De BUUV-bijeenkomst richt zich op samen iets doen. We bereiken bewoners met een 

klein sociaal netwerk. Alle bewoners zijn welkom, ook zonder BUUV-profiel. Deelnemers leren elkaar 

en de mogelijkheden van BUUV kennen. Een deel is of wordt BUUV, anderen vinden ter plaatse de 

bewoner waar men naar op zoek was. Er zijn meerdere initiatieven ontstaan die nog steeds 

doorlopen, o.a. de rummikubclub en fietsgroep. In 2016 is 12 keer een BUUV-bijeenkomst 

georganiseerd 118 mensen hebben hieraan deelgenomen.  

De vraag naar (taal)maatjes neemt toe. Dit pakken we op in het netwerk met NewBees, de 

Bibliotheek en Vluchtelingenwerk.  

Tijdens de BUUV-NL dag bleek dat BUUV-Zaanstad zich goed ontwikkeld t.o.v. andere BUUV-

gemeenten. Er is veel vraag en interesse van andere BUUV-steden naar onze handelswijze met 

BUUV. BUUV-Zaanstad is hierin een voorbeeld. Dit houden we graag vast! 

Met BUUV Haarlem is contact over aanpassingen van het systeem, zoals de aangescherpte privacy 

wetgeving. Met gemeente Zaanstad is contact over de afspraken tussen de gemeente, Haarlem en de 

SMD als uitvoerder van BUUV. Gemeente Zaanstad onderzoekt wat geregeld moet zijn tussen deze 

drie partijen om de privacy van de bewoners te garanderen.  

De mogelijkheid een oproep voor een groep op BUUV.nu te plaatsen is ontwikkeld. Denk hierbij aan 
bewonersinitiatieven zoals een groenactie of een wandelgroep. 
 
 
 
Op werkdagen telefonisch bereikbaar voor bemiddeling, vragen et cetera 
Buiten de feestdagen zijn we het gehele jaar op werkdagen bereikbaar geweest van 9.00 – 16.00 uur.  
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Monitoren van BUUV’en waarover klachten zijn over gedrag. Waar nodig stopt de relatie tussen 
BUUV en de BUUV en waar nodig draagt BUUV de persoon over aan een SWT of organisatie 
waarmee deze in contact is. 
Veiligheid op het platform is belangrijk. Wij leren van casuïstiek. We zijn geconfronteerd met een 

onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van een BUUV bij een zedendelict. Er is contact met Odion-

wonen over het gedrag van enkele cliënten. Er is aandacht voor omgaan met BUUV onder beheer.  

Naar aanleiding van de casuïstiek zijn de huisregels geëvalueerd en aangepast. De aandacht die wij 

schenken aan casuïstiek werpt zijn vruchten af. Ondanks de groei nemen klachten en misbruik van 

het platform niet toe.   

We nemen ook afscheid van BUUV’en, als een BUUV verhuist buiten Zaanstad of overlijdt. Soms 

moeten we afscheid nemen van een BUUV door ongepast gedrag. Voordat dit gebeurt spreken we de 

persoon aan op zijn of haar gedrag. Weigert de BUUV zich aan te passen dan besluiten wij uiteindelijk 

het profiel te blokkeren. BUUV’en zijn aangesproken hun profiel naar waarheid in te vullen. Het gaat 

om fictieve namen, ontbrekende adresgegevens of telefoonnummers. Personen die blijven weigeren 

hun gegevens in te vullen worden geblokkeerd.  

 
Werven en aansturen vrijwilligers die voor BUUV werken (prikborden, receptie, intermediairs) 
Wij werken met een vrijwilligersbeleid. Dit beleid gaat over de werkzaamheden, begeleiding, 

ontwikkeling en beloning van de vrijwilliger. Een student bedrijfskunde aan de VU heeft haar 

afstudeer onderzoek bij de receptiemedewerkers gedaan. Hieruit blijkt dat de vrijwilligers erg 

tevreden zijn over de gelijkwaardige positie in het team en de positieve sfeer.  

Wij werven vrijwilligers op zaankantersvoorelkaar.nl, persberichten en oproepen op facebook. Wij 

geven aan wat wij bieden en wat nodig is voor de werkzaamheden bij BUUV. Wij vragen naar de 

motivatie om te werken voor BUUV en houden rekening met een eventueel leerdoel van de 

kandidaat. Is er een match, dan volgt de aanvraag voor een VOG. Na ontvangst van de VOG wordt 

het vrijwilligerscontract getekend en start de proefperiode van twee maanden. Deze periode is voor 

de vrijwilliger en de organisatie om te ervaren hoe het gaat. Bij twijfel wordt deze periode verlengd.  

In 2016 hebben wij met 13 receptiemedewerkers gewerkt. Deze medewerkers zijn tevens de 

intermediairs. Medewerkers zijn gestopt omdat werkzaamheden te complex bleken, door gestroomd 

naar een betaalde baan, ziekte, toe aan ander werk en verhuizing naar een andere gemeente.  

De receptiemedewerkers hebben twee trainingen aangeboden gekregen; Omgaan met mensen met 

psychiatrische achtergrond en een telefoontraining van Sensoor over het voeren van een lastig 

gesprek.  

Onder de 20 prikbordbeheerders is een belronde gehouden om te horen hoe het onderhoud en het 

gebruik van de prikborden verloopt. Er zijn 28 prikbordlocaties.  

 
 
Het minimaal vasthouden van het huidige aantal BUUV’en en inzetten op een stijging 
Wij hechten waarde aan een goede dienstverlening en actueel aanbod op BUUV.nu. Op werkdagen 

monitoren wij het aanbod. Aanbod dat langer op het platform staat bellen we na of dit nog relevant 
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is, zo ja dan zorgen we dat dit geactualiseerd wordt. Als blijkt dat met BUUV geen match tot stand 

komt dan zoeken we naar een passende oplossing, bijvoorbeeld bij een andere organisatie.  

Het aantal BUUV’en is in 2016 met 33% gegroeid van 2.070 naar 2.749 profielen.  

 
Het uitbreiden van BUUV’en in de jongere doelgroepen 
Kinderen en jongeren zijn welkom op BUUV. Als een nieuwe BUUV nog geen 18 jaar is vragen wij 

toestemming van de ouders/opvoeders. Kinderen overzien niet elke situatie, daarom is het belangrijk 

dat een volwassene meekijkt wat het kind op BUUV aanbiedt en regelt.  

Voor bekendheid van BUUV onder de jongere doelgroep zijn we gestart door voorlichting in het 

onderwijs. Het aanbod voor jongeren groepen gaan we verder ontwikkelen. Onder andere in de 

samenwerking met het Compaen en een SWT en Stichting Present en het Pascal college.  

Van de BUUV’en is 33% jonger dan 45 jaar, 33% is 45 - 65 en 33% is 65 plus. 
 

Verder uitwerken wijk specifieke  strategie in overleg met SWT’s en gemeente / wijkmanagement 
Per wijk is een teamlid contactpersoon. Door korte lijnen en heldere afspraken gaat de 

samenwerking met de wijkteams goed. Per wijk stemmen wij af waarbij BUUV meedoet. Door deze 

aanpak komen wij in contact met organisaties die wijkgericht werken. Als de samenwerking goed 

gaat is dat terug te zien in de resultaten die wij behalen met de platformen. Samenwerking vindt 

plaats met  Bakkie BUUV, de spreekuren, een BUUV-dag of een ander event. Het resultaat is te 

danken aan de gezamenlijke inzet, een goed resultaat behaal je samen.  

 
Opleveren van tweemaandelijkse cijferrapportage aantal BUUV’en, matches en advertenties, per 
kwartaal ook op wijkniveau. 
Per maand houden we de resultaten bij van BUUV.nu. Per kwartaal rapporteren we deze resultaten 
en spreken deze door met de gemeente.  
 
 
Stadsbrede communicatie en promotie van BUUV; Verzorgen online en offline communicatie, 
volgens lookbook merk BUUV 
 
Online promotie doen we door de platformen actueel te houden en te monitoren op juist gebruik. 

Ter ondersteuning van beide platformen onderhouden we voor ieder platform een facebook pagina. 

De pagina van BUUV heeft 990 likes. Door Zaanse Verhalen is op hun facebook pagina een interview 

over BUUV geplaatst. Promotie van activiteiten en interessante informatie delen wij op facebook, 

twitter en in de digitale nieuwsbrief. 

 

Communicatie over cijfers van BUUV in overleg en afstemming met gemeente *NB. Gemeente 

Zaanstad is eigenaar van het merk BUUV, dus kan indien nodig communicatie bijsturen. 

Met de gemeente is een communicatieplan opgesteld over welke cijfers door de gemeente de 

communicatie wordt verzorgt. Op basis van de groei kunnen voorspellen wanneer de mijlpaal 
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behaald wordt. De communicatie naar aanleiding van een behaald getal hebben we gekoppeld aan 

thema’s waarover wij graag communiceren. Dit maakt een cijfer interessanter.  

Er is vier maal een interview met een BUUV in het Stadsblad geplaatst. Twee maal een publicatie 

door gemeente over de 2000e BUUV en 5500e match. In de persberichten van BUUV beschrijven we 

actuele vragen van bewoners en organisaties. Zo is aandacht geschonken aan BUUV en veiligheid en 

tuinonderhoud. Zaanradio heeft een interview met ons uitgezonden. 

 
 
Stabiliseren en bij voorkeur vergroten van naamsbekendheid BUUV.nu (25% 2015) 
Resultaat wordt gemeten door: De maandelijkse rapportage met het aantal BUUV’en, matches en 

advertenties. 

Resultaten Buuv 2016 1 jan 2016 31 dec 2016 Groei 

totaal BUUV'en 2070 2749 33 % 

totaal berichten 8103 10934 35 % 

totaal matches 4755 6609 39 % 

 

Kwartaalrapportage over activiteiten ondernomen op het gebied van communicatie en promotie. 

Maandelijks houden we een Bakkie BUUV. Per wijk kiezen we een geschikte locatie waar veel 

activiteit is. Hierdoor zijn we zichtbaar en neemt de bekendheid met BUUV toe. Passanten bieden we 

een ‘Bakkie’ aan en we maken praatje over BUUV. Bakkie BUUV is een succes en wordt positief 

gewaardeerd.  De gesprekjes geven ons  informatie over hoe bekend BUUV is en welke behoefte 

bewoners hebben.   

Communicatie en promotie vindt ook plaats tijdens de BUUV-bijeenkomsten en spreekuren.  

Bakkie BUUV Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Aantal Bakkies 4 3 6 4 17 

Bezoekers 110 115 110 144 479 

 

Meting naamsbekendheid Zaanpanel uitgevoerd door de opdrachtgever. 
Hierover is nog geen contact geweest tussen de SMD en gemeente.  
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BUUV EN ZVE; Afgestemd met en naar behoefte van de betreffende hoofdaannemers spreekuur 

ten behoeve van Zaankantersvoorelkaar en BUUV houden op locatie bij de sociale wijkteams 

Bij de wijkteams houden we wekelijks spreekuur. Twee maal per jaar evalueren we het resultaat.  

Het spreekuur is steeds meer gekoppeld aan activiteiten van het wijkteam. Zoals; een koffieochtend, 

wijkinloop, het  Molenpark, het werkhuis en de pilot integrale toegang. Face to face contact is met de 

spreekuurbezoeker van belang. Vaak gaat het om personen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, 

een klein of geen sociaal netwerk. Beperking en taal spreken vaak ook een rol bij de 

spreekuurbezoekers. In 2016 zijn de spreekuren door 453 personen bezocht. 

Schema: Resultaat spreekuren bij de 11 SWT’s 

Met organisaties onderhouden wij ook face-to-face contact tijdens spreekuren en locatie bezoek. 

Verschillende organisaties komen voor informatie en de mogelijkheden van de platformen. Onder 

andere; Kids Fit 4 Free, de Bloesem, de Bron, Zaansche Molen, Alzheimer Nederland, Buren in de 

buurt, Zaans Natuur Milieucentrum, The Ligtthouse, wijkteam medewerkers, het Brandtweer, 

Wijkcentrum Dirk Prins, ROC Zaandam, Kleurrijk, Reuma Fonds, Boko Biljart, Huisartsenpraktijk 

Krommenie, I-psy (GGZ),  Jeugd team Poelenburg, de Palmboom, Zorgcentrum Saenden, Odion, 

Bewoners Bedrijf Poelenburg, Hart stichting, Natuurmonumenten, Spirit, Zorgverandert.nl, 

Voedselbank, Fortuinveld, MaS Trias, Stichting MOE, Vluchtelingenwerk, Slachtofferhulp en anderen.  

Medewerkers van 10 Noorse vrijwilligerscentrales heeft Zaanstad bezocht om te leren over de 

werkwijze van ZVE en BUUV en de Sociaal Wijkteams. De Noren waren vol lof over de wijze waarop 

wij in Zaanstad met de veranderde rol van de overheid en inwoners omgaan.  

 
Trainen SWT’s op inzet Zaankantersvoorelkaar en BUUV.nu  
 
Wij hebben twee maal een training aan een wijkteam gegeven. Een keer een individuele training aan 

een wijkteammedewerker. Nieuw is ‘BUUV on the Job’, een afvaardiging van een wijkteam komt bij 

BUUV op de Bolksbeek kijken hoe wij werken. Vragen en dilemma’s van het wijkteam over het 

gebruik van BUUV.nu worden besproken. Door ‘BUUV on the Job’ groeit het vertrouwen in onze 

werkwijze. Twee wijkteams hebben hiervan gebruik gemaakt en zijn zeer lovend.  

Bij wijkteamleden signaleren wij handelingsverlegenheid om bewoners gebruik te laten maken van 

BUUV of ZVE. De Bijeenkomst op het Stadhuis met wijkteam medewerkers en BUUV heeft positief 

bijgedragen om de samenwerking te versterken. Wijkteammedewerkers hebben naderhand 

gereageerd dat het voor hen duidelijker geworden is wat BUUV kan bieden.  

 

  

Omschrijving  Aantal Q1 Aantal Q2 Aantal Q3 Aantal Q4 

Bezoeken inloopsprekuren ZVE / BUUV 88 120 94 151 

Doorverwijzen van niet bemiddelbare personen 
naar SWT 

8 8 5 8 

Aantal bemiddelingen (ZVE ) 14 20 54 85 
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WAARDERING VRIJWILLGERS 

Meedenken en ondersteunen in nadere uitwerking en uitvoering ‘waardering set’ vrijwilligers, 
Medewerking aan vervanging van feestelijke avond Vrijwilligersprijs.  
 
Wij hebben een bijdrage geleverd aan de uitwerking en uitvoering van de ‘waardering set’ 

vrijwilligers. Wij hebben meerdere bijeenkomsten bijgewoond om tot een waardering set te komen. 

Voor de vervanging van feestelijke avond Vrijwilligersprijs hebben wij vrijwilligers gevraagd naar hun 

ideeën over waarderen en we hebben geïnventariseerd hoe andere gemeenten vorm geven aan de 

waardering van vrijwilligers. Het voorstel van de nieuwe opzet van de vrijwilligersprijs is goed 

gekeurd door B&W en houdt het volgende in; 

a. 4-6 keer per jaar wordt in de 18 wijken een vrijwilliger(organisatie) in het zonnetje gezet; 
b. jaarlijks wordt een feestelijke stedelijke bijeenkomst georganiseerd; 
c. 10 vrijwilligers(organisaties) kunnen tijdens de feestelijke bijeenkomst door loting een extra 
waardering uitzoeken; 
d. deze extra waardering vertegenwoordigt een waarde van 500,00. 

Na de zomer zijn concrete werkafspraken gemaakt over wie welke bijdrage levert aan de waardering 

set. ZVE houdt de aanmeldingen bij, organiseert wie wanneer welke waardering op zich neemt en 

regelt per waardering; een foto, aandacht facebook en een persbericht bij bijzondere 

waardringmomenten. In 2016 zijn 25 aanmeldingen gedaan, hebben 6 waardering momenten  

plaatsgevonden. Uit 6 van de 18 wijken zijn nog geen aanmeldingen.   

Voor het jaarlijkse feest hebben 175 vrijwilligers met 81 introducees zich aangemeld. Tien 

vrijwilligers hebben zich afgemeld wegens ziekte of omstandigheden.  
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Bijlage 1. Resultaten Zaankanters voor Elkaar
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Bijlage 2.  Aanbod vrijwilligersschool 2016 

Organisatie  Aanbod Datum  

Zaankantersvoorelkaar Omgaan met lastig, claimend en grensoverschrijdend gedrag 2-12-2016 

Evean Fysieke belasting mantelzorgers, workshop 23-11-2016 

Zaankantersvoorelkaar Vrijwilliger of professional? 17-11-2016 

Zaankantersvoorelkaar Grenzen in vrijwilligerswerk 17-11-2016 

Evean Sociale Hygiëne 16-11-2016 

Heliomare Dagbesteding Hoe coach ik een bijzondere vrijwilliger. 14-11-2016 

Heliomare Dagbesteding Hoe coach ik een bijzondere vrijwilliger. 14-11-2016 

Evean BHV Bedrijfshulpverlening herhalingstraining 4-11-2016 

Evean BHV Basisopleiding bedrijfshulpverlening E-learning 4-11-2016 

Evean Hygiënecode HACCP 26-10-2016 

EHBO vereniging Cursus EHBO 26-10-2016 

Platform Levensverhalen Training levensverhalen delen 24-10-2016 

Zaankantersvoorelkaar Workshop pitchen 20-10-2016 

Zaankantersvoorelkaar Stem en presenteren 20-10-2016 

Platform Aan de Zaan Conceptontwikkeling: Maak impact met jouw initiatief 7-10-2016 

Platform Aan de Zaan Financiering: Er is geld zat voor jouw sociale onderneming 7-10-2016 

Platform Aan de Zaan Talentontwikkeling: (Her)vind je talent 7-10-2016 

Platform Aan de Zaan PR/Storytelling: Wat is jouw verhaal? 7-10-2016 

Platform Aan de Zaan Opzetten van sociale onderneming: Een sociale start(er)up! 7-10-2016 

Platform Aan de Zaan Ontregelen/samenwerken met de gemeente 7-10-2016 

Platform Aan de Zaan Gezocht onbetaalde onbetaalbare medewerkers 7-10-2016 

Platform Aan de Zaan Marketing: hou je doelgroep in de gaten! 7-10-2016 

Evean IVA,  Instructie Verantwoord Alcoholgebruik 5-10-2016 

Heliomare Dagbesteding Focus op talent 4-10-2016 

EHBO vereniging  herhaallessen EHBO 28-9-2016 

SWT Krommenie Eenzaamheid bespreekbaar maken 27-9-2016 

Sensoor  Opleiding tot luisterend oor 26-9-2016 

Zaankantersvoorelkaar Meet & Greet 15-9-2016 

EHBO vereniging Herhaalles reanimatie 14-9-2016 

EHBO vereniging Cursus Eerste Hulp Aan Kinderen 14-9-2016 

Bureau Wisse de Vries Informatieavond `gratis VOG` 13-9-2016 

BUUV Foto-Shoot 3-8-2016 

Zaankantersvoorelkaar Grenzen stellen en bewaken 21-7-2016 

Zaankantersvoorelkaar Vereniging of Stichting oprichten – de notaris 21-7-2016 

Zaankantersvoorelkaar Grenzen stellen en bewaken 21-7-2016 

Zaankantersvoorelkaar Stem en presentatie 20-7-2016 

Zaankantersvoorelkaar Efficient omgaan met tijd 20-7-2016 

Zaankantersvoorelkaar Gebruik maken van sociale media 19-7-2016 

Zaankantersvoorelkaar Efficiënt vergaderen 19-7-2016 
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Zaankantersvoorelkaar Scoren met tekst 18-7-2016 

Zaankantersvoorelkaar Notuleren kun je leren 18-7-2016 

Zaankantersvoorelkaar Werving en selectiegesprekken 7-7-2016 

Zaankantersvoorelkaar Vluchtelingen en vrijwilligerswerk 16-6-2016 

Café Doodgewoon  Café Doodgewoon Zaanstreek/Waterland 1-6-2016 

Gemeente Zaanstad Vrijwilligersverzekering Zaanstad 26-5-2016 

Zaankantersvoorelkaar Vrijwilligers Coördinatoren Overleg 19-5-2016 

Zaankantersvoorelkaar Fondswerving 19-5-2016 

SWT Krommenie Gespreksvaardigheden bij Eenzaamheid 17-5-2016 

Zaankantersvoorelkaar ‘Vinden, binden en coachen van vrijwilligers’ (4) 21-4-2016 

Zaankantersvoorelkaar ‘Vinden, binden en coachen van vrijwilligers’ (3) 7-4-2016 

SWT Krommenie Gespreksvaardigheden bij Eenzaamheid 29-3-2016 

Zaankantersvoorelkaar ‘Vinden, binden en coachen van vrijwilligers’ (2) 24-3-2016 

Raaz AdviesRaaz 23-3-2016 

Zaankantersvoorelkaar ‘Vinden, binden en coachen van vrijwilligers’ (1) 17-3-2016 

Zaankantersvoorelkaar Coalitie Erbij Zaanstad 10-3-2016 

Zaankantersvoorelkaar Vrijwilligers Coördinatoren Overleg 10-3-2016 

Zaankantersvoorelkaar Een succesvolle activiteit organiseren 18-2-2016 

Zaankantersvoorelkaar Workshopreeks ‘vinden, binden en coachen van vrijwilligers’. 17-2-2016 

Zaankantersvoorelkaar Fondswerving 21-1-2016 

Zaankantersvoorelkaar Vrijwilligers coördinatoren 14-1-2016 

Humanitas Zaanstreek Intervisie Humanitas Levensboek 13-1-2016 
 

Vrijwilligersschool 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Doorlopend 

Aanbod 11 9 18 25 6 

Organisaties 5 4 7 6 3 
 

Datum Aanbod Zaankantervoorelkaar Aantal  
deelnemers 

Gemiddeld 
cijfer 

21.01.16 Fondswerven; Rabobank (Lya de Hulster)   28 8 

18.02.16 Een succesvolle activiteit organiseren (Oli4) 20 6,5 

14.03.16 Werven vrijwilligers training wijkteam Zaandam-Zuid 20 8 

17.03.16 Vinden binden en coachen van vrijwilligers (1) 8 7,5 

24.03.16 Vinden binden en coachen van vrijwilligers (2) 8 7,5 

10.03.16 Coalitie Erbij Zaanstad (4HetLeven, SWT) 13 8 

07.04.16 Vinden binden en coachen van vrijwilligers (4) 3 8 

21.04.16 Vinden binden en coachen van vrijwilligers (3) 4 7 

19.05.16 Fondswerving;  Rabobank (Lya de Hulster)   8 8 

16.06.16 Vluchtelingen en vrijwilligerswerk (Vluchtelingenwerk, gemeente en NewBees) 22 8 

07.07.16 Werving en selectiegesprekken (voedselbank vrijwilliger) 13 8+ 

15.09.16 Meet & Greet (25 organisaties, 20 bezoekers) 45  

20.10.16 Workshop Pitchen 4 9 

17.11.16 Symposium Vrijwilliger of Professional (Movisie) 55 7- 

22.11.16 Symposium Eenzaamheid (SWT, Coalitie Erbij, 4HetLeven, Fysiotherapeut, 
Wijkverpleging) 

  

14.12.16  Omgaan met lastig, claimend en grensoverschrijdend gedrag (Meijer Training) 14 9- 

15.12.16  Omgaan met conflicten 4 9 

Totaal  269 8 
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Datum Bijeenkomst Zomerschool 2016 Aantal 
deelnemers 

Gemiddelde 
cijfer 

18.07.16 Notuleren kun je leren (Speel-o-theek vrijwilliger) 3 8,7 

18.07.16 Scoren met je tekst (Communicatiemedewerker Evean) 3 8 

19.07.16 Efficiënt vergaderen  4 9- 

19.07.16 Gebruik maken van sociale media (Bien Sur Recruitment) 8 8 

20.07.16 Efficiënt omgaan met tijd  2 10 

20.07.16 Stem en Presentatie (Marion Nagel) 3 9 

21.07.16 Grenzen stellen en bewaken 7 9- 

21.07.16 Vereniging of Stichting oprichten (Notaris van Baal) 3 8,5 

Totaal  33 8,7 
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Bijlage 3. Leeftijdsopbouw van de website bezoekers en gebruikers van ZVE en BUUV.  

   

Leeftijd Gebruikers ZVE 

  Q 1 - 2 Q 3 - 4 

Overig  
(leeftijd onbekend) 54 5,60 % 11 1,33 % 

18-24 jaar 100 10,38 % 74 8,95 % 

25-34 jaar 187 18,42 % 139 16,81 % 

35-44 jaar 179 18,59 % 149 18,01 % 

45-54 jaar 221 22,95 % 204 24,66 % 

55-64 jaar 167 17,34 % 158 19,11 % 

65+ 55 5,71 % 92 11,13 % 

Totaal 963 100,00 % 827 100,00 % 
 

  
Bron: profielen platform zaankantersvoorelkaar.nl   

 

Leeftijd Gebruikers BUUV 

 Q 1 - 2 Q 3 - 4 Q 1 - 2 Q 3 - 4 

Overig (leeftijd onbekend) 227 287 9,30 % 10,28 % 

18-24 jaar 62 56 2,50 % 2,00 % 

25-34 jaar 238 253 9,70 % 9,06 % 

35-44 jaar 352 388 14,50 % 13,89 % 

45-54 jaar 450 500 18,40 % 17,90 % 

55-64 jaar 383 448 15,70 % 16,04 % 

65+ 732 861 29,90 % 30,83 % 

Totaal 2.444 2.793 100,00 % 100 % 

   Bron: profielen buuv.nu 

Geslacht van personen met profiel  Vrijwilligers ZVE BUUV’en 

Man 31 % 26,5 % 

Vrouw 69 % 73,5 % 

  Bron: profielen platform zaankantersvoorelkaar.nl en buuv.nu 

BUUV-dag 12 x 118 deelnemers 

Datum Wijk Locatie Deelnemers 

3 mei ‘16 PelderHoorn & Poelenburg KleurRijk 20  

5 juni ‘16 Assendelft A3 10 

8 juni ‘16 Rosmolenwijk De Kolk 12 

26 juni ‘16 Krommenie Pelikaan 3 

11 juli ‘16 Koog aan de Zaan Brandtweer 15 

20 dec 16 Oude Haven Boerenpad 20 6 

2 oktober Krommenie Palmboom 15 

15 nov 16 Wormerveer Groote Weiver 6 

22 nov 16 Assendelft A3 1 

26 nov Zaandam Zuid Central 201 4 

20-12-2016 Oude Haven Boerenpad 20 6 

30 dec. ‘16 Krommenie Petruskerk 20 

 


