
 

 

 

 

 

Vrijwilligers van de Toekomst Vrijwilligerswerk biedt kansen!  

 

De pragmatische burger en daarmee ook ‘de nieuwe vrijwilliger’ is in opkomst. Overal stappen 

vrijwilligers naar voren om hun omgeving te verbeteren. Burgers zorgen zelf meer en meer voor een 

krachtige wijk. Individuele acties die mee bouwen aan de maatschappij. Vrije burgers met de wil 

om verantwoordelijkheid te nemen. In 2060 is de verwachting dat ongeveer de helft van alle 

burgers de pragmatische burgerschapsstijl hebben. Deze burgers willen zichzelf ontplooien, ook 

samen met anderen binnen organisaties. Mensen die betekenis vinden in vrijwilligerswerk, succesvol 

zijn, waar talent werkelijk betekenis in vrijwilligerswerk. Tussen de manier waarop voornamelijk de 

jongere generaties in het leven staan en de vragen vanuit de maatschappij zit een gat. Ik hoorde 

laatst een mooi verhaal. Een meisje op de middelbare school werd gevraagd wat zij later wilde 

worden. Ze begon hard te lachen en antwoordde ‘Waarom moet ik iets worden? Ik ben toch al 

iemand?” Ze wil een werkomgeving die aansluit bij haar eigenheid, haar uniciteit. Dat is wezenlijk 

anders en eigenlijk zo normaal. Anno nu willen mensen hun unieke talent inzetten op een plek die 

daarbij aansluit. Sluiten wij hier voldoende op aan? Is betekenis wellicht de nieuwe status? Het 

vergt een nieuwe manier van kijken en een flinke dosis creativiteit en de bereidheid om mee te 

bewegen.  

 

Vrijwilligers Nieuwe Stijl!  

 

Juist dat hebben AdSysCo en Pro-Feel gedaan! Enerzijds door in-te-zoomen op nieuwe strategieën in 

het vrijwilligerswerk gebruik makend van de 4 V’s: Vinden, Versterken, Verrassen en Verbinden. Dit 

zijn belangrijke pijlers en actielijnen in Vrijwilligers Nieuwe Stijl. Tegelijkertijd door de 4 V’s te 

integreren in de Vrijwilligersoplossing en Talentenkoffer waarbij onderstaande onderwerpen 

onderdeel zijn: - vrijwilligers en mantelzorgers goed toerusten - een beter samenspel tussen 

formele- en informele zorg - deskundigheid willen bevorderen van vrijwilligers en professionals en 

mantelzorgers en - vrijwilligers Nieuwe Stijl verder willen ontwikkelen Anderzijds door vanuit de 

Vrijwilligersoplossing (met verbeterde oplossingen), diverse apps methodieken en trainingen vanuit 

de Talentenkoffer aan te sluiten op deze kernvoorwaarden van Vrijwilligers Nieuwe Stijl. Het goed 

kunnen matchen van vraag en aanbod levert een bijdrage aan een sterkere informele zorg. Het goed 

rapporteren maakt het vak van coördinatoren vrijwilligers en het vrijwilligerswerk zichtbaar voor de 

organisatie.  

 

Heb je vragen, dan weet je mij te vinden en mag je mij bellen op 06 139 39 844.  

 

Ellen Zomer  

Pro-Feel 


