
Van: Jolanda Westrum <J.Westrum@vchuizen.nl> 
Verzonden: donderdag 23 februari 2023 10:46 
Aan: griffie <griffie@huizen.nl> 

Onderwerp: Informatie Maatschappelijke Diensttijd 

Beste Jan, 

Bijgesloten informatie over het maatschappelijke diensttijd traject dat VC Huizen is gestart. 
Wil jij deze delen met Bestuur, Commissie en Raad.  

Dank je wel. 

Met vriendelijke groet, 

Jolanda Westrum 
Directeur 
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Huizen, 22 februari 2023 

Geachte Commissieleden, geachte Raad en geacht Bestuur 

In de afgelopen 40 jaar heeft Vrijwilligerscentrale Huizen meerdere ontwikkelingen doorgemaakt, 

waardoor er een steeds sterkere verbinding is ontstaan met de lokale infrastructuur.  

Daardoor kan iedereen in Huizen naar vermogen meedoen in de lokale samenleving.  

Kansen van samenleven worden optimaal benut.  

Mede daarom willen wij u informeren over het maatschappelijke diensttijd traject (Vrijwillig 

Traineeship) dat wij zijn aangegaan, met partners zoals NLvoorelkaar, in het kader van Jong 

Beginnen1.  

De inzet van jongvolwassenen binnen de lokale omgeving is zeer waardevol en wordt steeds 

belangrijker. Vanwege de dubbele vergrijzing en het groeiend tekort aan vrijwilligers bij verenigingen 

en organisaties. Door middel van dit traject verkennen jongvolwassenen de maatschappelijke 

omgeving en groeit het vertrouwen in zichzelf. Daarbij kan VC Huizen organisaties en verenigingen 

weer ondersteunen bij de begeleiding van jonge vrijwilligers.  

Wat is de meerwaarde voor de jongere? 

De doelgroep is 16 – 27 jaar. Hierin richten wij ons op jongeren in het VO, jongeren die doorstromen 

naar vervolgonderwijs na VO en de brede groep van tussenjaarders, werkenden, werkzoekenden tot 

(voortijdig) schoolverlaters. 

In gesprekken met de VO-scholen blijkt dat corona na twee jaar een grote impact heeft op de 

leerlingen. Wij zijn daarom met het onderwijs in gesprek over dit programma en de bijdrage die dit 

nu al kan leveren, maar ook ná het VO-onderwijs.  

Naast de VO-scholen willen wij samenwerken met Connect, de Ankers van Huizen, Jongeren van 

Huizen, het Jongerenpanel, het kerkleven, de moskeeën, ROC’ s, verenigingen, Meedoen, Re-out, 

etc. En natuurlijk het jongerenpanel in Huizen.  

Wederkerigheid 

Een mooie bijkomstigheid is dat dit traject wederkerig is. Het ondersteunt organisaties in het 

jongerenproof worden en slaat een brug tussen jongvolwassenen en oudere inwoners. Daarbij sluit 

het direct aan bij talentontwikkeling en talent ontdekkingsvraagstukken van jongeren.  

Maatschappelijke Diensttijd en maatschappelijke participatie gaan hand in hand. 

1 Gemeente Huizen heeft het collegeprogramma 2022 – 2026,  Artikel 2.10.9 opgenomen: “Met de Vrijwilligerscentrale worden afspraken 

gemaakt over de mogelijkheden voor het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren (onder andere in het kader van de 

maatschappelijke stage, jongeren die een tussenjaar hebben, etc.).”



Indien u meer informatie wilt, of jongeren kent die willen aansluiten. Laat het ons weten. 

Of bezoek onze ‘Huizenvoorelkaar’-markt op 22 april 2023 in Bibliotheek Huizen.  

Vriendelijke groet, 

Jolanda Westrum 

Directeur Vrijwilligerscentrale Huizen 
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