
VRIJWILLIGERSWERK 3.0

Samen zoeken naar 
Beter…

IN HET OOG EN HART 
VAN DE KLANT

Ondernemen in het sociaal domein, 
een onderwerp dat ons allen  

bezighoudt, waar we zoekende in 
zijn, waar we vragen over hebben en 

waarin we willen verbinden en  
ontwikkelen.

Een onderwerp waarbij het  
belangrijk is om op te vallen, te  

knallen en te verleiden. Juist in een 
wereld waar vrijwel alle producten of 
diensten vaak meerdere aanbieders 
kennen, is het belangrijk dat deze 
zich goed onderscheiden voor een 

steeds kritischer klant of consument.

Juist om in het oog en hart van je 
klant of doelgroep te komen.

Samen op zoek naar 
Beter...

In co-creatie met:
AGORA Beroepsvereniging 

Vrijwilligerswerk

Secretariaat: Brenda Leenders
info@agora-beroepsvereniging.nl

MAAK HET 
VERSCHIL

Onze drijfveer, waarvoor wij elke 
dag weer ons bed uitkomen, is 

onze passie om iedere burger in 
regie te brengen. De burger  

eigenaar van de beslissing, soms 
met onze hulp maar wel in regie. 

AdSysCo & Pro-Feel

Onze footprint is belangrijk voor 
ons. Hiervoor wijken wij weleens 
van de gebaande paden af. Door 
het juist ‘anders’ te doen, samen 

met anderen, ontdekken we andere 
vormen van samenwerking en  

ontstaan er marktkansen.

Van oudsher is AdSysCo  
automatiseerder en met een  

veelheid aan kennis en techniek, 
een kenniscentrum geworden en 

betrokken bij het creëren van  
nieuwe binnen de zorg en welzijn. 

De rol van ICT is onlosmakelijk  
verbonden aan deze vernieuwingen.

Pro-Feel, heeft innovatieve en 
-niet onbelangrijke- kostendekkende 
projecten vlot getrokken in de zorg

en welzijn. Met een marketing  
management achtergrond, wordt 

zij al vele jaren regelmatig  
benaderd om als sparring-partner 

op te treden. 

Pro-Feel AdSysCo
Ellen Zomer Piet de Groot

023 - 547 72 28 023 - 527 33 77
ezomer@pro-feel.nl pdegroot@adsysco.nl
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samen met anderen, ontdekken wij 
andere vormen van samenwerking 

en ontstaan er marktkansen.

AdSysCo, ICT-dienstverlener 
die bijdraagt aan een 

toekomstbestendige, leefbare 
en sociale samenleving waaraan 

iedereen mee kan doen, 
eenzaamheid en isolement 

voorkomen wordt en vrijwillige 
burgerinitiatieven maximaal 

ondersteund worden. 

Pro-Feel, helpt organisaties 
in het sociaal domein met 

maatschappelijke- verander- en 
marketingvraagstukken om deze 

strategisch te implementeren, 
met innoverende en renderende 

oplossingen. In co-creatie met een 
compact netwerk dragen wij bij tot 

participatie en zelfredzaamheid.
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VRIJWILLIGERSWERK 3.0



INNOVATIEF

Organisaties willen een betere 
samenwerking tussen formele en 

informele inzet. Dit vraagt om  
specifieke deskundigheid, 

creativiteit en nieuwe vormen van 
samenwerking. Een goed  

samenspel is daarom van groot 
belang.

Welke resultaten levert dit op?

•  Bevordert kwaliteit zorg & welzijn

• Digitale inzet levert 30% tijdwinst
op voor professionals werkend
met vrijwilligers

• Binden, boeien en behouden
vrijwilligers

• Onderscheidend van organisaties
eigentijdse werving vrijwilligers

• Snellere interactie vraag
& aanbod

PERSPECTIEF

Om te kunnen inspelen op  
mogelijkheden moet er geïnnoveerd 

en geïnvesteerd worden.

Welke voorwaarden zijn er nodig?

• Beleid voor vrijwillige inzet
ambitieuzer

• Beheer gemoderniseerd

• Anders inrichten organisatie
vrijwillige inzet

SLIMMER

Welke feiten worden er zichtbaar?

• Talenten en wensen van
vrijwilligers worden aangesproken

• 1 digitale ontmoetingsplaats,
vrijwilligers verbonden aan
organisaties

• Digitaliseren zorgt voor 80%
meer bezoeken op de site, bijv.
nieuws & declaraties

• Nieuwe vrijwilligers (individuele
klussen), die zich willen
ontwikkelen

• Vraag & aanbod om te matchen
vanuit professionals, vrijwilligers,
klant maar ook mantelzorg

• Rapportage en verantwoording

ANDERE VISIE

Maatschappelijke ontwikkelingen 
en transities in de zorg hebben 
het belang van een adequate en 
bredere inzet van informele zorg 
tot gevolg. Dit vraagt om nieuwe 

methodieken en middelen.

Nieuwe samenleving

Vrijwilligers leveren een belangrijke 
bijdrage aan de zorg– en  

dienstverlening. Gemiddeld is er in  
Nederland bij zorgorganisaties één 

vrijwilliger actief op elke twee  
beroepskrachten. Vrijwilligers  

vervullen 6-7% van de capaciteit. Dat 
is een forse inbreng die met de juiste 

aanpak nog verder kan groeien.

Maar nog los van de kwantiteit,  
vrijwilligers zijn onmisbaar voor het 

welzijn van de klanten door hun 
persoonlijke aandacht. Vrijwilligers 

hoeven zich niet als beroepskrachten 
te richten op de doelmatigheid van 
hun handelen. Zij kunnen creatieve 
oplossingen zoeken en vrije relaties 

aangaan.

Soms is de inzet van vrijwilligers 
zelfs te verkiezen boven de inzet van  

beroepskrachten.
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Soms is de inzet van vrijwilligers 
zelfs te verkiezen boven de inzet van  

beroepskrachten.

INNOVATIEF

Organisaties willen een betere 
samenwerking tussen formele en 

informele inzet. Dit vraagt om  
specifieke deskundigheid, 

creativiteit en nieuwe vormen van 
samenwerking. Een goed  

samenspel is daarom van groot 
belang.

Welke resultaten levert dit op?

•  Bevordert kwaliteit zorg & welzijn

• Digitale inzet levert 30% tijdwinst
op voor professionals werkend
met vrijwilligers

• Binden, boeien en behouden
vrijwilligers

• Onderscheidend van organisaties
eigentijdse werving vrijwilligers

• Snellere interactie vraag
& aanbod
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Welke voorwaarden zijn er nodig?
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ambitieuzer

• Beheer gemoderniseerd
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vrijwillige inzet

SLIMMER

Welke feiten worden er zichtbaar?

• Talenten en wensen van
vrijwilligers worden aangesproken

• 1 digitale ontmoetingsplaats,
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nieuws & declaraties

• Nieuwe vrijwilligers (individuele
klussen), die zich willen
ontwikkelen

• Vraag & aanbod om te matchen
vanuit professionals, vrijwilligers,
klant maar ook mantelzorg

• Rapportage en verantwoording
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ontwikkelen

• Vraag & aanbod om te matchen
vanuit professionals, vrijwilligers,
klant maar ook mantelzorg

• Rapportage en verantwoording

ANDERE VISIE

Maatschappelijke ontwikkelingen 
en transities in de zorg hebben 
het belang van een adequate en 
bredere inzet van informele zorg 
tot gevolg. Dit vraagt om nieuwe 

methodieken en middelen.

Nieuwe samenleving

Vrijwilligers leveren een belangrijke 
bijdrage aan de zorg– en  

dienstverlening. Gemiddeld is er in  
Nederland bij zorgorganisaties één 

vrijwilliger actief op elke twee  
beroepskrachten. Vrijwilligers  

vervullen 6-7% van de capaciteit. Dat 
is een forse inbreng die met de juiste 

aanpak nog verder kan groeien.

Maar nog los van de kwantiteit,  
vrijwilligers zijn onmisbaar voor het 

welzijn van de klanten door hun 
persoonlijke aandacht. Vrijwilligers 

hoeven zich niet als beroepskrachten 
te richten op de doelmatigheid van 
hun handelen. Zij kunnen creatieve 
oplossingen zoeken en vrije relaties 

aangaan.

Soms is de inzet van vrijwilligers 
zelfs te verkiezen boven de inzet van  

beroepskrachten.

INNOVATIEF

Organisaties willen een betere 
samenwerking tussen formele en 

informele inzet. Dit vraagt om  
specifieke deskundigheid, 

creativiteit en nieuwe vormen van 
samenwerking. Een goed  

samenspel is daarom van groot 
belang.

Welke resultaten levert dit op?

•  Bevordert kwaliteit zorg & welzijn

• Digitale inzet levert 30% tijdwinst
op voor professionals werkend
met vrijwilligers

• Binden, boeien en behouden
vrijwilligers

• Onderscheidend van organisaties
eigentijdse werving vrijwilligers

• Snellere interactie vraag
& aanbod

PERSPECTIEF

Om te kunnen inspelen op  
mogelijkheden moet er geïnnoveerd 

en geïnvesteerd worden.

Welke voorwaarden zijn er nodig?

• Beleid voor vrijwillige inzet
ambitieuzer

• Beheer gemoderniseerd

• Anders inrichten organisatie
vrijwillige inzet
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