
Vrijwilligersorganisaties en verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen, wijken en
regio’s. Ze organiseren zinvolle en leuke activiteiten, ze weten mensen aan zich te binden en met elkaar te
verbinden. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf; het vraagt tijd, mensenkennis, organisatiekracht, samenwerking,
creativiteit en nog veel meer.

Tussen 2016 en 2021 bood het project Sterk Vrijwilligerswerk inspiratie en ondersteuning hierbij. Rond de
600 vrijwilligersorganisaties en verenigingen uit de provincie Groningen maakten daar gebruik van.

Sterk Vrijwilligerswerk is een initiatief van Huis voor de Sport Groningen, CMO STAMM en Groninger Dorpen,
in samenwerking met negen andere provinciale en landelijke organisaties en lokale steunpunten
vrijwilligerswerk. Samen zetten zij zich ervoor in dat de maatschappelijke meerwaarde van vrijwilligerswerk
nog beter tot zijn recht komt en de vitaliteit van vrijwilligersorganisaties en verenigingen wordt vergroot. De
provincie Groningen subsidieert Sterk Vrijwilligerswerk tot eind 2021.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

2016 → 2021

+/- 600 ORGANISATIES

Regionale bijeenkomst
Organisaties uit een regio verdiepten zich in actuele 
ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk en de gevolgen voor hun 
eigen organisatie. Opbrengst: bewustwording, inzicht en zin om 
er iets mee te gaan doen.

Lokale bijeenkomst 
Organisaties uit een dorp of wijk gingen met elkaar in gesprek 
en kregen waar nodig aanvullende informatie vanuit Sterk 
Vrijwilligerswerk. Ze deden bruikbare kennis, handige tips en 
veel inspiratie op. 

Procesbegeleiding
Organisaties die krachten wilden bundelen en 
samen meer voor hun dorp wilden betekenen, 
kregen ondersteuning om hun ambities waar te 
kunnen maken en succesvolle samenwerking te 
realiseren. 

Training
Deelnemers leerden nieuwe, bij de huidige tijd 
passende, manieren om vrijwilligers te vinden, 
de eigen organisatie te besturen of het 
verenigingsleven in eigen dorp te 
(re)organiseren. 

Alle activiteiten waren gericht op bestuursleden, commissieleden of coördinatoren van vrijwilligersorganisaties en verenigingen.

“Alleen kom je niet zo ver als samen”

“We hebben een werkgroep ingesteld, 
met uit elke vereniging iemand. Zo 
krijgen we meer verbondenheid en 

onderling begrip.”

“Je kunt nou eenmaal niet verwachten 
dat vrijwilligers in een dorp alle 

onderwerpen beheersen. Soms heb je 
begeleiding nodig.”



Anton Bardie - Groninger Dorpen 
www.groningerdorpen.nl

Elk geslaagd initiatief begint bij actieve mensen die het gezamenlijk belang voorop stellen. 
Bij organisaties die al langer bestaan is dit soms ondergesneeuwd. Er mist een duidelijke 

stip op de horizon. Als procesbegeleider ondersteun ik om die stip weer zichtbaar te 
maken. Dan blijkt dat samenwerken en naar elkaar luisteren essentieel zijn voor een 

toekomstbestendig dorp. En dat je er niet komt met goede voorzieningen en geld alleen. 
De mensen in de gemeenschap maken het verschil. 

INZICHTEN VOOR DE TOEKOMST 

Maud Diemer - CMO STAMM 
www.cmostamm.nl

Actieve inwoners (vrijwilligers) zijn onmisbaar in onze samenleving. Zelfs bij vraagstukken 
als eenzaamheid, armoede en integratie leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage. 
Maar het is niet eenvoudig vrijwilligers te vinden en voor langere tijd te binden. Nieuwe 
vormen van besturen en samenwerken bieden oplossingen voor de uitdagingen waar 
vrijwilligersorganisaties voor staan. De organisaties achter Sterk Vrijwilligerswerk hebben 
samen een schat aan kennis en ervaring. Aarzel niet een beroep op ons te doen. 

Erwin Bloeming - Huis voor de Sport Groningen 
www.huisvoordesportgroningen.nl

Om de leefbaarheid in dorpen en wijken op niveau te houden is het wenselijk dat er wordt 
samengewerkt. De sportverenigingen spelen daarbij een hele belangrijke rol. Maar ook 
andere vrijwilligersorganisaties moeten erbij betrokken worden. Sterk Vrijwilligerswerk is 
dan een noodzakelijk vliegwiel: met een procesbegeleider van buiten komt er vaart in de 
samenwerking. We ondersteunen organisaties om, dat wat ze voor ogen hebben, 
daadwerkelijk tot stand te brengen.  

Paula Mulder - Het KultuurLoket  
www.kultuurloket.nl

Bestuursleden van culturele verenigingen zijn in de eerste plaats zelf muzikant, toneelspeler, 
danser, fotograaf, enz. Als bestuurslid staan ze ook voor de taak om hun vereniging te 

ontwikkelen. Via Sterk Vrijwilligerswerk zorgen we voor verbindingen met andere 
vrijwilligersorganisaties en zorgen we met alle partners voor deskundigheidsbevordering. 
Gericht op cultuur of breder, zoals een workshop fondsenwerving. Wij streven met elkaar 

naar het vergroten van de organisatiekracht en zelfredzaamheid van de verenigingen.

Ook na 2021 zijn de organisaties achter Sterk Vrijwilligerswerk
beschikbaar om vrijwilligersorganisaties en verenigingen te
ondersteunen. Bijvoorbeeld als ze willen samenwerken met andere
organisaties, meer willen betekenen voor (specifieke groepen in) hun
dorp, effectiever vrijwilligers willen werven of nieuwe inkomsten willen
aanboren. Het eerste gesprek hierover is gratis. Aan het vervolg zijn
mogelijk kosten verbonden.

Belangstelling? Neem contact op met de procesbegeleiders of hun
organisaties. (Contactgegevens zijn te vinden op de vermelde websites)


