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Wij hebben op 28 mei 2020 u voor het laatst geïnformeerd over ons plan voor vrijwilligerswaardering. 
Wethouder O. Gopal heeft in juli 2019 toegezegd vrijwilligerswaardering te gaan bespreken met Trias, de 
huidige welzijnsorganisatie. In deze brief willen wij onze plannen voor vrijwilligerswaardering toelichten. 
 
Onderzoek waardering 
In opdracht van de gemeente Tynaarlo heeft Vrijwilligerswerk Tynaarlo onderzoek gedaan naar 
vrijwilligerswaardering. Vrijwilligerswerk Tynaarlo heeft afgelopen zomer een enquête gehouden onder 
110 vrijwilligers in alle leeftijdscategorieën. Aan de vrijwilligers is de vraag gesteld hoe zij aankijken tegen 
vrijwilligerswaardering. De resultaten van dit onderzoek is verwoord in het rapport 
“Vrijwilligerswaardering”, zie bijlage. 
 
Conclusie en advies rapport 
De conclusie van het rapport is dat 76% van de Tynaarlose vrijwilligers het leuk zou vinden om een 
waardering te ontvangen. Velen geven ook aan de waardering uit het werk zelf te halen. In de enquête 
mochten ze aangeven welke waardering hen aanspreekt. De meeste stemmen zijn voor een lunch of een 
diner (33%). Dit is in het verleden weleens georganiseerd door de gemeente in combinatie  met 
activiteiten. In verband met de Covid19 en de over het algemeen oudere leeftijd van vrijwilligers is deze 
optie op dit moment niet haalbaar.  
 
Daarom adviseert Vrijwilligerswerk Tynaarlo om in 2021 een bonnenboekje aan te bieden aan de 
vrijwilligers. Deze vorm van waardering komt als 2e keus naar voren bij de jongere vrijwilligers. De 
bonnen kunnen bijvoorbeeld ingeruild worden bij horecagelegenheden in onze gemeente. Vrijwilligers 
kunnen zelf kiezen wanneer en met wie ze de bon willen besteden. Het bonnenboekje is een middel dat 
in meer gemeentes wordt ingezet om vrijwilligers te bedanken en te waarderen. En deze vorm van 
waardering bevalt in deze gemeenten goed. 
 
Daarnaast adviseert Vrijwilligerswerk Tynaarlo om elke jaar tijdens de Nationale vrijwilligersdag (7 
december) de vrijwilligers te bedanken bijvoorbeeld via de gemeentepagina of  een dankwoord op te 
nemen in het bonnenboekje. 
 
Implementatie 
Wij zijn voornemens om het advies van Vrijwilligerswerk Tynaarlo uit te voeren en een horecabon aan te 
bieden aan alle actieve vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Dit jaar starten 
we met de voorbereidingen. Gebiedsgericht werken is ook bij dit project het uitgangpunt. Dit houdt in dat 
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wij per kern kijken welk vraag er is en wat een passend aanbod per kern is.  In het voorjaar 2021 willen 
wij het boekje uitgeven aan de actieve vrijwilligers in onze gemeente.  
Daarnaast gaan wij in onze communicatie aandacht besteden aan de waardering van vrijwilligers. Dit 
doen wij via de gemeentepagina en social media. 
 
Uitvoerende welzijnsorganisatie  
Het is op dit moment nog niet duidelijk welke welzijnsorganisatie vanaf mei 2021 het welzijnswerkwerk 
voor Tynaarlo gaat uitvoeren. Op dit moment loopt een aanbestedingsprocedure. De gunning vindt in 
februari 2021 plaats. Vrijwilligerswaardering is onderdeel van het programma van eisen van de opdracht 
welzijn, zodat het project vrijwilligerswaardering voortgezet kan worden.  
 
Budget 
Wij hebben voor deze waardering € 12.000 begroot op de begroting 2021. De kosten dekken wij uit het 
budget voor Welzijnswerk binnen de door uw raad vastgestelde financiële kaders. 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
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