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Meerjarenvisie 2022 – 2025 
De VMCA in de digitaliserende wereld 

 
1. Inleiding 

De wereld draait door en dat betekent dat de VMCA voortdurend moet meebewegen om de 
aansluiting te houden. De vernieuwde inzichten zijn aanleiding om tot een ander 
handelingsperspectief te komen. Een korte leeswijzer. In de eerste paragraaf licht ik toe waarom wij 
op aarde zijn. In de tweede paragraaf schets ik nog eens kort de veranderende context, om 
vervolgens het toekomstperspectief te schetsen en stil te staan bij wat we behouden van vroeger. 
Tot slot breng ik de weg vanaf hier in kaart. 
 

2. Waarom bestaan wij? 
Om te weten waar je naar toe wil gaan, moet je eerst weten waar je vandaan komt. Daarom begint 
de stap naar voren met bezinning. Dit doen wij door middel van de vraag waarom wij bestaan. De 
propositie begint hier.  
 
Mensen maken Almere iedere dag weer. Door alle ontmoetingen, initiatieven, persoonlijke 
ondersteuning en vrijwillige inzet wordt Almere iedere dag mooier gemaakt. De VMCA helpt 
Almeerse vrijwilligers en mantelzorgers Almere mooier te maken. Dit doen wij omdat we ervan 
overtuigd zijn dat de bijdrage van vrijwilligers en mantelzorgers aan Almere immens groot en zeer 
divers is. Actieve burgers bouwen Almere op en vormen de sociale structuur. Zij zorgen voor 
onderlinge contacten en verbinding en verrichten een heleboel werk dat anders niet zou gebeuren. 
Zonder hen leven we in een armoedige en schrale stad. Dit doen wij door een kwaliteitsimpuls mee 
te geven aan initiatieven in de stad. Door een onafhankelijke en betrouwbare positie in de stad in te 
vullen.  
 
Wij informeren vrijwilligers en mantelzorgers over hun rechten en mogelijkheden. Wij equiperen 
hen om het maximale uit hun initiatief, levensomstandigheid, etc. te kunnen halen. Wij zorgen ook 
voor het verbinden van vraag en aanbod voor Almeerders op het gebied van vrijwillige inzet. Tevens 
helpen wij Almeerders Almere mooier maken door op te komen voor hun belangen, hun inzet 
zichtbaar te maken en ook op de juiste momenten hen in bescherming te nemen. Dit vergt van ons 
een open en onafhankelijke houding.  
 
Wij zijn er voor alle Almeerders. Wij werken op basis van nabijheid, betrokkenheid en verbinding. 
Dat zit in het DNA van de VMCA en dat blijven we behouden. Dat wil zeggen dat wij in onze 
oplossingsgerichtheid verder gaan waar anderen stoppen, alles vanuit de menselijke maat. 
Daarnaast richten wij ons op de ontwikkeling van een van de Almeerse leven lang leren centra. Door 
vrijwillige inzet en mantelzorg te doen bouw je veel vaardigheden en competenties op, die ook te 
vertalen zijn voor andere doeleinden. Samen met de vrijwilligersacademie en cursussen hebben we 
daarmee verschillende ingrediënten in huis voor een stedelijke leer- en ontwikkelfunctie. Daarnaast 
blijven wij een bijdrage leveren aan de Almeerse wijkteams. Zo blijven we aansluiting houden op wat 
er speelt en leeft in de wijken.  
 
Vrijwilligerswerk is een effectieve manier om te participeren. Om gewoon mee te doen in de stad of 
eenzaamheid en sociale uitsluiting tegen te gaan. Het is ook een manier om kennis en talenten te 
ontwikkelen, een toekomstig werkveld te leren kennen, een opstap naar een betaalde baan, 
versterking van het CV of juist een zinvolle tijdsbesteding na pensionering. Vrijwilligerswerk dat 
aansluit bij de motivatie maakt mensen gelukkig. 
Mantelzorgers zorgen ook langdurig en intensief voor iemand uit hun sociale netwerk. Vaak is dat 
een partner, ouder of kind. Meestal word je mantelzorger door omstandigheden, je kunt en wilt er 
niet onderuit voor een geliefde te zorgen. Mantelzorgers bieden emotionele steun, doen klussen in 



2 
 

en om het huis en halen boodschappen. Steeds vaker helpen mantelzorgers ook met huishoudelijke 
taken, eten koken en persoonlijke verzorging. 
 
De meerwaarde voor de stad en de individuele Almeerders is duidelijk en gaat veel verder dan lokaal 
vrijwilligers- of mantelzorgbeleid. Vrijwillige inzet en mantelzorg zijn van toegevoegde waarde op 
vele beleidsterreinen. Er zijn hoge verwachtingen van mantelzorgers, vrijwilligers en actieve burgers. 
Om vrijwillige inzet en mantelzorg te versterken en te ontwikkelen is een goede lokale 
ondersteuningsstructuur noodzakelijk. Die bieden wij met de VMCA op stedelijk niveau en vanuit de 
wijk op wijkniveau. Voor meer achtergronden, zie bijlage 1.  
 

3. Een veranderende context 
De samenleving is de laatste jaren gekanteld. In toenemende mate zijn we georganiseerd als 
participatiesamenleving. Social media zijn belangrijker geworden en de covid-19 crisis hebben onze 
samenleving ingrijpend en onomkeerbaar veranderd. Sociaal werk is in aanzien gestegen en 
benoemd als cruciaal beroep. Tegelijkertijd merken we dat er vanuit de (lokale) overheid steeds 
meer wordt gevraagd naar kwantitatieve data en maatschappelijke kosten-baten analyses, om 
meerwaarde van ons werk aan te tonen. Aan de andere kant valt op dat de financiële druk voor een 
stad als Almere steeds groter wordt, door tekorten binnen de WMO en de Jeugdwet. Hierdoor vindt 
er in toenemende mate een verschuiving van formele naar informele inzet plaats.  
 
Vrijwillige inzet is een goedkopere invulling dan formele inzet, maar vrijwillige inzet is zeker niet 
gratis. In het nieuwe gemeentelijke welzijnskader wordt voorgesorteerd op een lokale samenleving 
waarbij met name inwoners zelf aan zet zijn. Vrijwillige inzet omvat alles in het domein van 
georganiseerd vrijwilligerswerk en ongeorganiseerde vrijwillige inzet van mensen. De VMCA richt 
zich op het hele palet van actieve burgers en organisaties. 
Lang niet iedereen is zelfredzaam en niet iedereen heeft een sociaal netwerk of het vermogen een 
sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden. Voor hen is langdurige ondersteuning een 
voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. 
 
Over de veranderende context valt nog heel veel meer te zeggen. Hiervoor verwijs ik jullie graag 
naar de tweede bijlage.  

 
4. Het toekomstperspectief 

Wij hebben ons de afgelopen decennia ontwikkeld als betrouwbare partner in de stad, maar de 
urgentie stijgt om verder door te ontwikkelen. Hiertoe stellen wij onszelf een aantal doelen, aan de 
hand van een aantal pijlers. De pijlers van de VMCA zijn vrijwillige inzet en mantelzorg. De wijkteams 
vormen een van de vehikels om onze expertise in te zetten.  
 

1. Expertise 
De VMCA profileert zich nadrukkelijk als expertisecentrum. Wij zijn de onafhankelijke 
kennishub van de stad op het gebied van vrijwillige inzet en mantelzorg. Voor de gemeente 
Almere is de VMCA een strategische partner. De VMCA denkt mee en levert input bij 
beleidsontwikkeling en is een betrouwbare partner bij uitvoering van beleid. 
Wij zorgen voor goede omstandigheden voor vrijwilligers en maken het aantrekkelijk om je 
vrijwillig in te zetten. Daarnaast zorgen wij met onze expertise en bemiddeling voor een 
maximale ondersteuning voor mantelzorgers. Ook leveren wij onze kennis rechtstreeks aan 
organisaties en initiatieven in de stad, bijvoorbeeld door onze consultancy uit te lenen of te 
verhuren. Wij zijn kritisch bij de uitvoering van projecten. Hierbij is van belang of de 
projecten passen bij onze expertiserol, niet worden ingevuld door andere partijen of in 
overleg met opdrachtgever voortgezet moeten worden. De keuzes die we hierin maken zijn 
financieel verantwoord.  
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2. Experiment 

De VMCA ontwikkelt zich verder naar een sociale broedplaats binnen onze 
expertisegebieden. Nieuw daarbij is dat de VMCA zichzelf ook neerzet als 
experimentencentrum waarbij startende projecten tijdelijk worden ondersteund om 
vervolgens op eigen benen te staan. We werken toe naar meerjarige subsidieafspraken (die 
meer op hoofdlijnen worden gestuurd). Daarnaast maken we werk van alternatieve 
inkomstenbronnen (bijv. sponsoring vanuit het bedrijfsleven) om o.a. te kunnen anticiperen 
op de nieuwste trends en ontwikkelingen. De VMCA wordt zo gelanceerd als bruisende plek 
in de stad waar nieuwe initiatieven gekatapulteerd en gekatalyseerd worden. Dit vergt meer 
profilering, forse stappen op het gebied van digitalisering en meer outreachend werken. 
Iedereen in Almere moet ons kennen en wij kennen, op onze beurt, alle Almeerders. Dit 
betekent concreet ook een nuanceverschuiving van de focus: we hebben meer oog en 
aandacht voor de energie rondom initiatieven die op basis van trendmatigheden oppoppen. 
Zo worden wij ook een interessant partner voor de gemeente en onderwijsinstellingen, 
wanneer proeftuinen opgestart dienen te worden. 
 

3. Excellent 
De VMCA is het kwaliteitskeurmerk binnen de welzijnssector in Almere en daarmee ook 
maatgevend in Nederland. Wanneer initiatieven of verenigingen op een dood spoor liggen 
kunnen deze, mits het nog steeds voorziet in een behoefte, door middel van onze 
tussenkomst nieuw leven in worden geblazen. Nieuwe initiatieven kennen dezelfde 
benodigde basiskwaliteit om valkuilen te voorkomen en organisaties op de juiste manier op 
te tuigen. Wij zijn de autoriteit op het gebied van initiatieven m.b.t. vrijwillige inzet. Wij zijn 
de top 5 keuze voor Windesheim Social Work studenten en wij zijn een van de meest 
aantrekkelijke werkgevers van de provincie. We behouden een loketfunctie met behulpzame 
fysieke locatie. Bovendien werken wij met meetbare KPI’s, zodat wij aan de stad kunnen 
verantwoorden hoe wij hen helpen de stad mooier te maken. Naast digitalisering werken wij 
aan een verbeterde dienstverlening door in te zetten op een sterkere klantbeleving, 
klantcontact en klanttevredenheid. Ieder klantcontact levert informatie op die wij benutten 
voor onze expertiserol. Vanuit onze jaarverslagen wordt op kwantitatief en kwalitatief niveau 
op aantrekkelijke en heldere wijze de meerwaarde voor de stad duidelijk gemaakt.  
 

5. We nemen geen afscheid van wat al goed gaat 
De VMCA blijft vanuit dezelfde kernwaarden werken. 
 

1. Gastvrij met persoonlijke aandacht 
Alle Almeerders kunnen bij de VMCA terecht. Mensen die iets willen bieden en mensen die iets 
nodig hebben of een combinatie van beide. Een indicatie is niet nodig. We combineren persoonlijke 
aandacht met service en we spelen zonder vooroordelen in op de persoonlijke behoeften van de 
Almeerders. Oplossingen zijn gericht op de eigen ontwikkeling van mensen en waar die ontwikkeling 
staakt helpen we hen. De VMCA streeft ernaar zowel bij vrijwilligers, mantelzorgers, hulpvragers en 
medewerkers een afspiegeling van Almere te zijn. 
 

2. Enthousiast en betrokken 
De VMCA draagt het belang van vrijwilligers en mantelzorgers in de stad uit. Vrijwilligers laten het 
leven van de beste kant zien: ze doen iets op vrijwillige basis, iets dat zij leuk vinden en waar zij goed 
in zijn. Mantelzorgers zijn experts in hun specifieke zorg voor iemand die hun lief is. Hun motivatie is 
specifiek en ligt dicht bij hun hart. Vrijwilligers en mantelzorgers maken Almere een betere stad. 
Vanuit de VMCA dragen we dit enthousiasme en onze betrokkenheid aan de Almeerders uit. 
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3. Vanuit unieke expertise samen met partners 
De afgelopen 35 jaar bouwde de VMCA unieke expertise op over vrijwillige inzet en mantelzorg in 
een jong en snelgroeiend Almere. Er zijn hierdoor veel nieuwe vrijwilligersactiviteiten opgebouwd, is 
er de Vrijwilligersacademie die staat en zijn het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet, het 
Expertisecentrum Mantelzorg en het Mantelzorgplein gestart. Een unieke en bijzondere prestatie. 
Maar samen bereiken we nog meer. Daarom investeert de VMCA graag in samenwerking. Door 
kennis, ervaring en expertise van verschillende partners aan elkaar te verbinden, doet iedereen 
waarin hij goed is, versterken we elkaar en vinden we effectievere oplossingen. 
Met elkaar resultaten boeken vraagt niet altijd om een formele samenwerkingsstructuur. De VMCA 
wil juist flexibel, waar en wanneer nodig, samen optrekken. Zo faciliteren en versterken we lokale 
netwerken. 

 
6. Hoe gaan we vanaf hier verder? 

Veel van de acties en bewegingen die nodig zijn om naar onze stip toe te werken, zijn al gestart of 
benoemd in verschillende andere documenten, waaronder de Vooruit Stappen Agenda. Ik noem 
hierbij de belangrijkste stappen die nodig zijn om tot realisatie van onze doelstellingen te komen. 
 

• De ontwikkeling naar het nieuwe platform Almere voor Elkaar levert een bijdrage aan alle 
exen. Door hierin samen met onze partner te pionieren kunnen we zelfs toonaangevend zijn 
op landelijk niveau, gebruikmakend van gamificatie elementen, geodata en een loyalty 
programma met lokale ondernemers.  

• Van onze medewerkers wordt een hoge mate van profilering en outreachend werken 
verwacht. Ook worden digitale vaardigheden en digitaal bewustzijn onderdeel van de 
kerncompetenties van onze medewerkers. 

• Er wordt een sturingsdashboard vervolmaakt voor MT; ook komt er een publieksvriendelijk 
verantwoordingsdashboard met cijfers en een digitale bibliotheek met levende verhalen. 

• Er komen meerjarige subsidieafspraken met de gemeente om de ruimte voor experimenten 
te verschaffen. In die subsidieafspraken staan geactualiseerde KPI’s die ambitieus zijn en tot 
de verbeelding spreken. Wij geven ieder jaar proactief sturing aan deze KPI’s. 

• De re branding vindt plaats en zal gepaard gaan met de lancering van het nieuwe platform 
medio september 2022. Een nieuwe naam behoort tot de mogelijkheden. 

• Met een scherpe communicatie- en marketingkalender zorgt de VMCA voor betere 
zichtbaarheid. 
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Bijlage 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cijfers in Almere 
 
Mantelzorg  
15% van de Almeerders geeft vrijwillig of langdurig intensief mantelzorg. In het jaar 2020 geeft 
25% van alle Almeerders aan mantelzorg te hebben verleend. Dit betekent dat er in Almere ruim 
50.000 mantelzorgers actief zijn geweest.  17% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast. De 
meeste mantelzorgers zijn ouder dan 44 jaar, hoewel ook een aanzienlijk deel (meer dan 6000 
Almeerders jonger dan 24 jaar) opgroeit in een mantelzorgsituatie.  
 
Vrijwilligers  
Ongeveer een derde van de volwassenen in Almere deed in 2020 vrijwilligerswerk. Onder oudere 
Almeerders geldt dit voor bijna de helft; onder jongere Almeerders geldt dit voor bijna een 
kwart. Het gemiddelde ligt op bijna 5 uur per week, aanzienlijk minder dan in het jaar 2018. 
Betrokkenheid en plezier zijn de belangrijkste redenen om vrijwilligerswerk te doen. Ruim 
driekwart van de Almeerse vrijwilligers ervaart voldoende waardering en ondersteuning bij hun 
vrijwilligerswerk. Bijna de helft van alle Almeerders geeft aan geen vrijwilligerswerk te kunnen 
doen wegens een gebrek aan tijd.  
Als we de waarde van vrijwilligerswerk uitdrukken in geld, verdienen de 52.500 Almeerse 
vrijwilligers per jaar ruim € 171 miljoen (bij een uurtarief van € 12,50). 
 
Gezamenlijke thema’s 
In Almere leeft 1 op de 6 gezinnen in armoede, 11% van de bewoners is laaggeletterd 1en ruim 
40% voelt zich in meer of mindere mate eenzaam2. En Almere staat op plaats 6 in de ranglijst van 
gemeentes met het hoogste aantal jongeren dat in een éénouder gezin leeft. Namelijk 1 op de 5. 
 
Bron: Almere in de peiling 2020 
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Bijlage 2 
Overzicht trends & ontwikkelingen VMCA, juni 2021 
 
Trends 2019 als basis  

1. Toenemende kloof in de maatschappij  
2. Demografische trends  
3. Economische groei en bezuinigingen in het Sociaal Domein  
4. Toenemende aandacht voor een inclusieve samenleving  
5. Meer aandacht voor burgerparticipatie  
6. Grote invloed millennials  

  
Trends 2021 (aanvulling)  
 

1. Reguliere trends  
• Vergrijzing  
• Langer thuiswonen  
• Extramuralisering  
• Minder vrijwilligers  
• Verharding in samenleving  
  

2. Corona gevolgen  
• Digitalisering / communicatie  
• Verschuiving groepsgericht naar 1 op 1; andere vorm contact zichtbaar  
• Kloof is vergroot tussen mensen die goed meekomen en niet goed meekomen  
• Toenemende hulpvraag en minder vrijwilligers (meer inzetten op kwetsbaren)  
• Digitale marktplaats vraag en aanbod (binnenhalen incidentele vrijwilligers)  
• Hybride werkvormen (trainingen etc.).  

  
3. Kostenverschuiving  

Mantelzorg en vrijwillige inzet worden door gemeente steeds meer gezien als 
voorliggende voorzieningen.  
  

4. Institutioneel wantrouwen  
• Toenemende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij burgers  
• Toenemende registratiedruk en bewijsvoering in welzijnsland   
 

5. Arbeidsmarktkrapte in onze branche  
  

6. Meer spelers op de vrijwilligers en mantelzorgmarkt  
  

7. Diversiteit en inclusie  
• Expats meenemen  
• Vacatures geschikt maken voor diverse groepen  
• Superdiversiteit / stadsidentiteit  

  
8. Meer erkenning voor   

• Waardering type beroep sociaal werker  
• kwetsbare burgers die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben.  

  
9. Voorsorteren op economisch zwaar weer  

 


