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1. INLEIDING 
 
Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dit geld eveneens voor Venray. 
In de gemeente Venray en zijn kerkdorpen zijn wekelijks duizenden vrijwilligers actief bij honderden 
verenigingen / organisaties. Deze vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor het functioneren van deze 
verenigingen / organisaties om hun activiteiten te kunnen uitvoeren.  
 
De afgelopen 3 jaar heeft Match voor vrijwilligers de basis gelegd om voor deze vrijwilligers een 
aanvulling te zijn via verbinden, opleiden / trainen en waarderen. Tezamen met de gemeente door de 
“Nota vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020“ en Match “Businessplan 2016-2018“ hebben we de laatste 
drie jaar hier gestalte aan gegeven. We hebben daarvoor de statuten van de stichting gemoderniseerd 
naar de regels van deze tijd en de aanvraag van een ANBI-status mogelijk gemaakt.  
Er is een organisatiewijziging doorgevoerd en in deze periode heeft Match voor vrijwilligers  bestaande 
activiteiten vernieuwt en nieuwe activiteiten ontwikkeld om zodoende extra hulpmiddelen te kunnen 
aanbieden voor vrijwilligers. Op deze wijze kunnen vrijwilligers, in deze snel veranderende 
maatschappij,  hun werk beter uitvoeren binnen de verenigingen en organisaties. En waar nodig heeft 
Match zijn organisatie aangepast aan nieuwe wet- of regelgeving.  
 
Het project “Aan de slag“ (2017) bedoeld om vluchtelingen op te vangen en te begeleiden naar 
vrijwilligerswerk  moest vroegtijdig worden afgeblazen vanwege de sluiting van AZC Blitterswijck.  
 
Verbinden :  
De loketfunctie en maatwerk zijn uitgebreid in samenwerking met de participatie-afdeling van de 
gemeente en het Werkleerbedrijf. Hierdoor hebben meer “kwetsbare” vrijwilligers hun weg gevonden 
naar Match en zijn zoveel als mogelijk geholpen aan zinvol bezig zijn met vrijwilligerswerk.  
In samenwerking met andere partners  
 
Opleiden :  
Er zijn veel (meestal gratis) colleges/trainingen of workshops georganiseerd en daarnaast zijn er 
vrijwilligerscoaches opgeleid  voor begeleiding van (kwetsbare) vrijwilliger. 
 
Waarderen : 
Match & Catch, een waarderingssysteem voor vrijwilligers, is live gegaan en de 
vrijwilligersavond/waarderingsavond “de Pluum“ is een jaarlijks terugkerend event geworden.  
 
Naast deze activiteiten werden nog allerlei losse zaken opgepakt en georganiseerd. 
In de komende drie jaar willen we nog beter de vrijwilligers van dienst zijn en de centrale rol 
uitbreiden in samenwerking met de gemeente Venray en andere partners.  Dit alles met in het 
gemeentelijke vrijwilligersbeleid in het achterhoofd en ter stimulering van de zelfredzaamheid. 
  
Om in de gemeente Venray een nog groter netwerk te krijgen hebben we 4 ambassadeurs uit 
verschillende gebieden bereid gevonden ons te vertegenwoordigen en ondersteunen in ons werk.  
Deze mensen komen uit de gemeente, industrie, cultuur en bankwereld. We zoeken nog een drietal  
ambassadeurs uit het Midden- en Kleinbedrijf, Zorg en Welzijn en Onderwijs om zo een nog groter 
gebied te bestrijken.  
 
De bereidheid om vrijwilligerswerk te doen wijzigt. Mensen willen steeds vaker vrijwilligerswerk doen 
in de vorm van een korte klus of een project. Daarom heb je een flexibele groep van vrijwilligers nodig 
waaruit je kunt putten om de vraag naar vrijwilligers beter te kunnen invullen. Dit laatste willen we 
gaan oppakken, zoals in het vorige businessplan 2016-2018 was aangegeven en verderop wordt 
genoemd. 
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2. MISSIE EN VISIE VAN MATCH VOOR VRIJWILLIGERS 
 
MISSIE.                                                                                                                                                                                
Als centrale binnen het Venrayse vrijwilligerswerk biedt Match maatwerk aan de individuele vrijwilliger 
vanuit de overtuiging, dat iedere mens zijn eigen kwaliteiten moet kunnen gebruiken. 
 
Match doet dit samen met en door vrijwilligers met de pijlers : 

- Verbinden van vraag en aanbod. 
- Opleiden en trainen. 
- Waarderen. 
- Website www.matchvoorvrijwilligers.nl voor meer informatie. 

 
 
VISIE. 

1. Match is een zelfstandige, professionele NON-PROFIT organisatie. 
2. Alle betrokken en geïnteresseerden in vrijwilligerswerk weten Match te vinden en maken 

gebruik van hun expertise. Een loketfunctie voor vrijwilligers. 
3. Match vervult een centrale rol in het opleiden van vrijwilligers. 
4. Match is een serieuze en betrouwbare netwerk partner voor iedereen. 
5. Match biedt vraaggerichte producten aan, al dan niet tegen een vergoeding.  
6. Match geeft op een collectieve wijze aandacht aan de waardering voor vrijwilligers. 
7. Vacatures worden in een matchingsysteem aangeboden  bij vrijwilligers, organisaties en 

verenigingen, waarbij vraag en aanbod inzichtelijk zijn gemaakt. 
8. Match heeft aandacht voor de kwetsbare vrijwilligers.   

 

De boodschap die Match wil uitdragen is: de vrijwilliger centraal.   

Match wil zich profileren als: 

 Betrokken, behulpzaam, persoonlijk, mensgericht 
 Professioneel 
 Toegankelijk, laagdrempelig 
 Omgevingsgericht (lokaal) 
 Betrouwbaar, integer 
 In beweging. 
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3. MATCH VOOR VRIJWILLIGERS OP DIT MOMENT 
 
Op dit moment houden we ons bezig op velerlei gebied binnen onze drie pijlers verbinden, opleiden en 
waarderen. 
 
Verbinden : 

- Gangbare administratieve werkzaamheden uitvoeren. 
- Nieuwe bureaus  overgenomen van Synthese voor symbolisch bedrag, 
- Nieuwe telefooncentrale aangeschaft. 
- We treffen voorbereidingen om een nieuwe vacaturebank te laten bouwen (ik zoek de Match, 

ik ben de Match, ik ken de Match)  
- Vragen van mensen zoekende naar vrijwilligerswerk beantwoorden en verder helpen indien 

nodig. 
- Organisaties / verenigingen met vragen aangaande vrijwilligerswerk van wat wel en niet mag 

bijstaan en vooruit helpen . 
- Kwartaaloverleg met de gemeente Venray  
- Het helpen naar vrijwilligerswerk tezamen met de participatieafdeling gemeente van  categorie 

3 vrijwilligers. 
- Het verzorgen van de noodzakelijke PR om de naamsbekendheid van Match voor vrijwilligers 

te versterken. Hiervoor hebben we een uitzending bij Omroep Venray en onderhouden we 
contact met weekblad Peel en Maas, Peel en Maas TV, wijk- en dorpsbladen. 

- Match & Catch de contacten onderhouden of uitbreiden met de deelnemende Venrayse 
middenstanders ( 26 )  

- Organiseren van de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt. 
- Klankbordgroep bijeenkomsten om de drie maanden voor toetsen van onze activiteiten. Deze 

groep bestaat uit mensen met ervaring in de doelgroepen Zorg en Welzijn, Jongerenwerk, 
Sport, Wijken, Dorpsraden en Mensen met een beperking. 

- Als erkend leerbedrijf contacten onderhouden met organisaties zoals Werkleerbedrijf, TBS 
kliniek en in de toekomst ook Re-integratiebedrijven / UWV. 

- Onderhouden van contacten met partners waarmee we samenwerken zoals Gemeente, 
Synthese, ROC opleidingen, Emerson College Well, Limburg Vitaal. 

- Klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door laatste jaar ICT leerlingen van ROC Venray. 
- Bezochten de door Venray beweegt georganiseerde Partnerbijeenkomst 2018. 

 
Opleiden. 

- We hebben de laatste twee jaar zeer veel colleges gegeven met succes om de vrijwilligers met 
nog meer kennis uit te rusten om hun werk goed te kunnen doen. Tezamen met JERA 
Ysselsteyn voor “Jera on Air“ vijftig vrijwilligers opgeleid om hun werkzaamheden tijdens het 
festival goed te kunnen doen.  We organiseren met succes AED cursussen. Ook nu staan er nog 
de nodige colleges op het programma. De onderwerpen komen ook vanuit de vrijwilligers zelf. 
Dit alles is te vinden op onze website www.matchvoorvrijwilligers.nl  De werkgroep is gestart 
met contacten te leggen met alle organisaties / verenigingen in Venray om via gesprekken de 
behoeften in kaart te krijgen. Hierdoor kunnen we nog beter hen van dienst zijn. Dit is een 
betere invulling voor een klantenpanel, zoals het plan was in het businessplan 2016-2018. 

 
 
 
 
 
 
Waarderen. 
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- We organiseren elk jaar (liefst )op de Nationale Dag van de Vrijwilliger zijnde 7 december van 
het lopende jaar de Venrayse “de Pluum “ om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De 
genomineerden individuele of groepen vrijwilligers ontvangen dan een Pluum. Deze Pluum is 
gemaakt door mensen van SGL in Venray.  Verder organiseren we in 2018 om de twee 
maanden een “Match on Tour“ bijeenkomst voor vrijwilligers onder een thema. Deze cyclus is 
een aanpassing op in 2017 georganiseerde “Vrijwilligerscafe’s“, welke elke maand plaats 
vonden. Dit bleek teveel te zijn en te kort achtereen om voldoende vrijwilligers te trekken. Op 
deze bijeenkomsten kunnen vrijwilligers netwerken en kan ook de vrijwilliger gewaardeerd 
worden, indien gewenst. De aan bod gekomen onderwerpen waren o.a. Activiteiten in de wijk, 
zomeractiviteiten, WMO, Venrays dialect, Vrijwilligerswerk voor en door vluchtelingen, 
Ouderen in beweging, Vrijwilligersbeleid nu en in de toekomst, Match voor vrijwilligers, 
Gezond bewegen, privacy wetgeving, vrijwilligers op het plein enz. 
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4. MATCH VOOR VRIJWILLIGERS IN DE KOMENDE DRIE JAAR 
 
De basis van dit nieuwe beleidsplan is het “Match Businessplan 2016-2018“ en de eerder genoemde  
“Nota vrijwilligerswerkbeleid gemeente Venray 2016-2020“. 
 
Verbinden : 

- Verder uitbreiden en versterken van de verbindingsactiviteiten ( loket functie ). 
- Nieuwe computersystemen aanschaffen ter vervanging oude systemen. 
- Bestaande samenwerking met organisaties versterken en uitbreiden. Zoals met gemeente 

Venray ( vrijwilligersbeleid en participatieafdeling ), Synthese, ROC, Raayland College, Vitaal 
Limburg, werkleerbedrijf, Omroep Venray, Peel en Maas TV ( weekblad en kabelkrant ) 

- Uitbreiden van de klankbordgroep met mensen uit Jeugdwerk en Minderheden. 
- Nieuw. Aanvragen van ANBI status om hierdoor beter sponsoren en donateurs te kunnen 

werven. 
- Nieuw. Uitzoeken en anticiperen via project op het invoeren van Maatschappelijke 

betrokkenheid per 1 januari 2019 door overheid.  ( Maatschappelijke dienstplicht )  
- Nieuw. Opzetten van het project Power veerkracht op leeftijd en “Pensioen in zicht“ voor het 

Midden en Kleinbedrijf.  
- Nieuw. Project gaan opzetten met UWV / Re-integratie bedrijven om via vrijwilligerswerk 

mensen beter te re-integreren naar een betaalde baan.  
- Nieuw. Pilot project starten (met Oostrum) voor het ontwikkelen van een nieuwe 

vacaturebank waarmee snel ingespeeld kan worden op vraag en aanbod en de flexpool nieuw 
elan gaat krijgen. 

- Nieuw. Project starten om mensen uit de eenzaamheid te halen via een zgn. telefooncirkel dit 
in contact met Sensoor. 

- Gesprekken gaan voeren met organisaties / verenigingen om in beeld te krijgen hun behoeften 
en die van hun vrijwilligers. In vorige plan werd dit klantenpanel genoemd. 

- Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren met ROC Venray. 
- Met “ Venray beweegt “ de doelgroepen, welke bewegen bevorderen bijeen te brengen om 

allerlei activiteiten te ontwikkelen. Denkende hierbij aan sport, therapeuten, fitness centra en 
aanverwante organisaties. Meehelpen om Venray een gezonde gemeente te maken. 

- Organisaties en verenigingen de kunst van “jobcarving“ leren om zodoende vrijwilligers met 
ieder zijn eigen specifieke kwaliteiten binnen hun gelederen te kunnen plaatsen.  
 

 
Opleiden / trainen : 

- Uitbreiden van de colleges via gesprekken voeren met alle verenigingen / organisaties, zodat in 
beeld is wat er nodig is binnen de wereld van de vrijwilligers in Venray. 

- Contact zoeken met organisaties, welke voor de vrijwilligers aanvullende en zinvolle colleges 
kunnen verzorgen. 

 
Waarderen : 

- De waardering via Match & Catch blijven onderhouden en uitbreiden met mogelijkheid om de 
verdiende waarderingspunten te kunnen besteden aan gekozen goede doelen door de 
vrijwilligers. 

- Organiseren van de “Match on tour“ cyclus met aantrekkelijke thema’s voor de vrijwilligers. 
Locaties zijn de wijkcentra in het centrum van Venray. Willen we later uitbreiden naar de 
dorpscentra/gemeenschapshuizen. 

- De nationale dag voor de vrijwilliger genoemd in Venray “de Pluum“ met een interessant 
programma blijven organiseren. 
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5. ORGANISATIE MATCH VOOR VRIJWILLIGERS 
(per 1-1-2019) 
 
BESTUUR. 
( voorzitter, secretaris, penningmeester en vaste notulist ) 
MANAGER. 
( betaalde kracht voor 18 uur per week ) 
7 ZELFSTURENDE  WERKGROEPEN. 
( trainingen, Match & Catch, PR, maatwerk / intake, Match on Tour / de Pluum, kantoor en ICT ) 
MEDEWERKERS. 
( 19 vrijwilligers verdeeld in de werkgroepen ) 
 
De organisatie telt 19 vrijwilligers en voor de continuïteit 1 betaalde kracht. 
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6. FINANCIENEN MATCH VOOR VRIJWILLIGERS 
 
Match heeft een jaarlijkse subsidie nodig van de gemeente Venray om haar werkzaamheden te 
kunnen blijven uitvoeren. Deze subsidie is niet toereikend om een zekere reserve/financiële buffer op 
te bouwen.  

Naast de subsidie van de gemeente Venray zoekt Match voor vrijwilligers constant naar bronnen van 
extra inkomsten om activiteiten te financieren: fondsen, sponsoring en donaties. Hiervoor is een 
sponsoring-/donatiesysteem opgesteld.  

Match & Catchsysteem wordt gedragen door Venrayse ondernemers.  


