Terugkoppeling
‘Inspiratie- en Netwerkbijeenkomst’

Rottevalle, woensdag 22 mei 2019: een inspiratie- en netwerkbijeenkomst organiseren voor de
vrijwilligers uit de buitendorpen van Smallingerland. Het was een van de actiepunten die wij als team
opbouwwerk hadden geformuleerd naar aanleiding van de doelgroepenanalyse vrijwillige inzet die
wij in 2018 hebben uitgevoerd. Een avond waarop de vrijwilliger centraal stond. Een gastspreker om
de avond op een vermakelijke manier te openen, een aantal workshops en afsluitend een
netwerkborrel om medevrijwilligers te spreken onder het genot van een hapje, een drankje en
muziek.
Het programma
Vanaf 19:00 kon men zich in het mooie gebouw van MFC It Werflân melden bij Marjan in ‘t Velt en
Margriet Balk. Bij binnenkomst konden de mensen twee workshops kiezen (er werden drie
aangeboden) waarna een bak koffie of thee kon worden gepakt. Langzaam werd de zaal gevuld met
enthousiaste vrijwilligers die de moeite hadden genomen om aanwezig te zijn op deze heugelijke
avond. Om 19:30 werd de avond geopend door Sophie en nadat Jilles de gastspreker, Ritsko van
Vliet, had geïntroduceerd was het podium aan hem. Ritsko gaf zelf een mooie samenvatting van de
avond:
Gister gaf ik in Rottevalle i.o.v. M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) een lezing
over Modern Vrijwilligersschap. Hoe toepasselijk vertelde ik kaderleden van verenigingen in MFC It
WERFlân over het werven van nieuwe vrijwilligers. Een beleving creëren op basis van enthousiasme,
openheid, spontaniteit en flexibiliteit. Geen ‘ja-maar’-en en ‘dat doen wij nu eenmaal zo’. Want dan
meldt de moderne vrijwilliger zich niet aan. Blijft de oude garde doen wat ze altijd al deden en bloed
de club dood. Met muziekfragmenten liet ik de verschillende vrijwilligers ludiek voorbijkomen. Ik
eindigde met een schouderklopdans voor alle hardwerkende vrijwilligers in Smallingerland.

De drie workshops werden allen in twee rondes aangeboden. Bij binnenkomst had men gekozen
welke twee werden bijgewoond en onder begeleiding van het opbouwwerkteam ging men rond
20:15 los.
Modern vrijwilligerswerk
In deze workshop gingen de deelnemers na een korte uitleg en verdieping van Jonathan Pit aan de
slag met de twee volgende vragen:
 Hoe werf je vrijwilligers?
 Hoe maak je het vrijwilligerswerk aantrekkelijk en hoe houd je dat gevoel vast?
Deelnemers gingen in twee groepen uiteen om over beide vragen in gesprek met elkaar te gaan en
kennis te delen.
Uitkomsten opgesomd over de vraag: hoe werf je vrijwilligers?
Vooral door de mensen persoonlijk te benaderen. Wees je daarbij wel bewust van een eventueel
vooringenomen standpunt over iemand. “Dreigen met stoppen” door de huidige vrijwilligers, door
die actie blijkt of er nog genoeg animo voor de activiteit bestaat om de schouders er onder te zetten.
Mensen meer betrekken door zelf als vrijwilliger meer los te laten en mensen meer
verantwoordelijkheid geven. Deel je enthousiasme, laat vrijwilligers hun persoonlijke verhaal
vertellen t.b.v. werving. De gelegenheid bieden om buiten kaders te mogen denken. Door initiatieven
op te pikken uit de achterban kun je mensen medeverantwoordelijk maken. Mensen in commissies
zetten of vragen. Mensen vragen voor een eenmalige actie of evenement. Positief zijn en blijven en
dat uitstralen, mensen willen er dan graag bij horen!
Uitkomsten opgesomd over de vraag: hoe maak je het vrijwilligerswerk aantrekkelijk en hoe houd je
dat gevoel vast ?
Te handelen vanuit respect en eigen verantwoordelijkheid. Zorg voor gezelligheid. Geef de
vrijwilligers eigen taken. Door het hebben van aandacht voor elkaar buiten de taken om, social talk
houd je binding met je vrijwilligers. Er moet duidelijkheid zijn en mensen moeten eigen tijd kunnen
indelen. Onnodig vergaderen is iets wat de meesten niet graag doen. Humor en sfeer is zeer
belangrijk voor vrijwilligers(groepen). Feestjes en uitjes bevorderen de sfeer. Er moet uitdaging in
zitten, je moet je kennis kunnen vergroten. Je moet je mening kunnen vormen en gehoord worden.
Het inzetten van een groepsapp. Het actief laten blijken van waardering en het hebben van een
gezamenlijk doel.
In gesprek met de gemeente
Omdat er uit onze wijkanalyse bleek dat sommige organisaties wel eens moeite hebben met
vergunningen aanvragen leek het ons een goed idee om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen
om met werknemers van de gemeente (regiomanager en ambtenaar vergunningen) te kunnen
spreken. We (onder begeleiding van Sophie van der Mei-Horenberg) spraken twee keer met een
groepje van twee en vier personen met Sietze van der Weij en Jessica van der Veen. In deze
gesprekken kwam naar voren dat het voor vrijwilligersorganisaties handig is om bestuursfuncties te
spreiden en klussen duidelijk af te bakenen in tijd en taken. Het maken van commissies kan hierbij
helpen. Er werd opgemerkt dat het soms niet duidelijk is waarvoor er allemaal subsidie kan worden
aangevraagd. Niemand wordt hierover geïnformeerd. Zo kan er tijden overheen gaan dat men met
geld aan het worstelen is terwijl dat geld wel beschikbaar was geweest indien men de juiste kennis
had gehad. Er wordt getipt op de website van de gemeente en het direct vragen stellen aan een
ambtenaar (dit kan via de regiomanager). Andere ideeën hierop waren: een adviescommissie in
werking stellen, dorpsbelangen aanspreken. Wat betreft het aanvragen van vergunningen was
iedereen te spreken over de behulpzaamheid van de gemeente. Het contact is goed. Men begrijpt dat
de aanvragen steeds iets langer worden, we doen immers steeds meer aan risico inperking in deze
maatschappij. Wanneer het allemaal digitaal kan zou dit helemaal ideaal zijn. Het aanwezige
jeugdraad lid werd uitgebreid gevraagd naar wat de rol is van de jeugdraad in en voor de dorpen.

Daar is nog wel wat te wensen en in het kader van de pannakooi in Drachtster Compagnie zal er
contact volgen, de Jeugdraad gaat graag met de jeugd uit de dorpen in gesprek.
Al met al een positief gesprek. Wanneer er organisaties zijn die moeite hebben met de aanvragen of
andere vragen dan kunnen ze direct contact opnemen met Sietze of Jessica. Zij helpen graag verder!
Right to Challenge
Het recht om de gemeente uit te dagen. Daar gingen we het tijdens deze workshop over hebben.
Samen met Jilles Louwes, Bettie Elverdink (Dorpsbelang de Tike) en Atsje Rol-Boersma van de
gemeente Smallingerland (Beleidsmedewerker afdeling Samenlevingszaken) gingen de vrijwilligers in
gesprek over de mogelijkheden. Atsje schoof aan omdat het onderwerp eigenlijk nog redelijk in de
kinderschoenen staat in de gemeente Smallingerland en Bettie was uitgenodigd om als
ervaringsdeskundige wat te komen vertellen over de Right to Challenge. Hoe verloopt een dergelijk
proces? Hierbij kan gedacht worden aan de aanvraag, afspraken die gemaakt worden met de
gemeente, wat levert het op en wat is de ‘tegenprestatie’ die je als aanvrager levert? In de Tike heeft
het dorpsbelang de gemeente uitgedaagd om het maaien van de bermen maar ook het tijdig snoeien
van de beukenhaag rondom de picknickplaats bij de glasbak als dorp te gaan doen. Het geld wat
normaal gesproken wordt uitgegeven door de gemeente aan deze klussen gaat nu naar het
dorpsbelang. Dit geld wordt gebruikt voor het onderhoud van de AED en de Historische Paden. Bettie
vertelde hoe het proces in gang is gezet en dat de afspraak er nu voor een jaar ligt. Dit omdat het
lastig is om dergelijke afspraken langer vast te leggen i.v.m. bijvoorbeeld het verloop van bewoners.
De aanwezigen konden vervolgens vragen stellen aan Bettie en Atsje over de mogelijkheden. Welke
‘taken’ of ‘klussen’ kunnen worden overgenomen en wat is realistisch? Een van de belangrijkste
voorwaarden is dat hetgeen waar je de gemeente voor uitdaagt op dat moment wordt uitgevoerd
door de gemeente. Als jij/de groep denkt dit beter te kunnen dan kun je de gemeente uitdagen. Een
interessant en relatief nieuw onderwerp! Indien men meer interesse heeft kan contact worden
gezocht met een van de opbouwwerkers en uiteraard met de gemeente.
Netwerkborrel
Nadat de workshops waren afgerond rond 21:30 was er nog de mogelijkheid om in de huiskamer van
MFC It Werflân een hapje en een drankje te nuttigen. Als kers op de taart was er livemuziek van de
Fryske Trûbadoer Jaap Louwes. Het bleef nog lang gezellig!

Namens het Opbouwwerkteam willen wij naast de aanwezige vrijwilligers/deelnemers de volgende
personen/organisaties bedanken:
Dorpshuis It Werflân (locatie en catering)
Ritsko van Vliet (gastspreker)
Sietze van de Weij, Jessica van der Veen en Atsje Rol-Boersma (gemeente Smallingerland)
Bettie Elverdink (Dorpsbelang de Tike)
Jaap Louwes (Fryske Trûbadoer).

