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BIJLAGE 2:  

Cijfermatige / inhoudelijke analyse van op grond van de verordening 

subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2017,  gesubsidieerde 

activiteiten: 
 

In het kader van de verlening van subsidies worden een aantal gegevens van gesubsidieerde 

organisaties geregistreerd. Tevens zijn beleidsmedewerkers in het kader van de ondersteuning van 

vrijwilligersorganisaties, als contactpersoon gekoppeld aan de verschillende gesubsidieerde 

organisaties. Deze informatie vormt de basis voor de analyse. 

 

Basissubsidies: 
De aantallen basissubsidies over de jaren 2015-2018 zijn gedaald: 

 

 
De reden daarvoor zijn divers: 

- Samengaan van een aantal vrijwilligersorganisaties 

- Andere keuze voor subsidiebudget.  Een aantal organisaties worden gesubsidieerd uit 

andere budgetten of als professionele organisatie. 

- Een aantal vrijwilligersorganisaties w.o. een aantal buurtplatforms hebben hun activiteiten 

om diverse redenen gestaakt. 

 

Ten aanzien van de verleende basissubsidies is onderzocht hoe de verdeling van de subsidies is naar: 

- Leeftijdscategorie waar de vrijwilligersorganisatie zich op richt  

- Doelgroep als nadere specificatie 

- Onderwerp van de activiteiten vrijwilligersorganisatie 

- de geografische spreiding van de vrijwilligersorganisaties over de stad  

Dat laat het volgende beeld zien: 

 

 leeftijdscategorie deelnemers 

Vrijwilligersorganisaties hebben allemaal een bepaald doel voor ogen, iets waar zij een bijdrage aan 

willen leveren en een doelgroep waar zij zich op richten. Dat kan heel expliciet zijn als b.v. de 

scouting die zich duidelijk op jongeren tot 18 jaar richt, maar ook veel diffuser als b.v. Humanitas of 

het Toon Hermans Huis waar niet expliciet een leeftijdscategorie of doelgroep benoemt wordt maar 

waar het veel meer gaat over het oplossen van maatschappelijke problemen of het bieden van zorg. 
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In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de verdeling van de gesubsidieerde organisaties  en 

bedragen is over de verschillende leeftijdscategorieën. Daarbij zijn de volgende categorieën 

gehanteerd: 

- kinderen / jongeren 0-21 jaar: 

- kinderen tot 12 jaar 

- kinderen/jongeren tot 18 jaar 

- jongeren 12-21 jaar 

- volwassenen 21-65 jaar 

- senioren 65 + 

- iedereen (geen leeftijdsindicatie gehanteerd) 

 

De leeftijdscategorie kinderen / jongeren is onderverdeeld in 3 subcategorieën omdat 

vrijwilligersorganisaties in hun inzet dit onderscheid ook vaak maken. Activiteiten richten zich vaak 

op kinderen tot en met de basisschoolleeftijd, of de groep jongeren daarboven of men richt zich op 

alle jongeren tot 18 jaar. 

 

In onderstaand overzicht is de verdeling van de basissubsidies over de verschillende 

leeftijdscategorieën weergegeven.   

 
 

 
 

Uitsplitsing van de drie subcategorieën kinderen / jongeren geeft hetvolgende beeld: 
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De spreiding over de leeftijdscategorieën laat zien dat de meeste basissubsidie (€ 387.778,- ) wordt 

ingezet voor voor de categorie ‘Iedereen’dat wil zeggen zonder specifieke focus op een specifieke 

leeftijdsgroep. De inzet richt zich dus in de volle breedte op alle inwoners van de stad, van jong tot 

oud. Het zijn in totaal 46 verschillende vrijwilligersorganisaties.  

 

Ten behoeve van de leeftijdscategorie kinderen / jongeren worden 16 vrijwilligersorganisaties 

gesubsidieerd tot een totaalbedrag ingezet van € 361. 610,- verdeeld over de 3 subcategorieën. 

Daarbij ligt qua aantal vrijwilligersorganisaties de nadruk op de leeftijdsgroep 0-18 jarigen. 

Hierbinnen valt o.a. de scouting alhoewel de scouting ook wel deelname kent tot 21 jaar, ligt de 

nadruk op de doelgroep 5 -18 jarigen.  Qua budget ligt de nadruk op de leeftijdsgroep 12-21 jarigen. 

Dit zijn slechts 2 vrijwilligersorganisaties (Stichting Lefteam en Code043).  

Het aantal vrijwilligersorganisaties dat zich specifiek richt op senioren is gelijk aan het aantal 

organisaties dat actief is voor kinderen / jongeren, doch de subsidievraag is veel beperkter. Dat kan 

worden verklaard doordat binnen deze categorie een aantal organisaties actief zijn die een of enkele 

kleine activiteiten organiseren waarvoor slechts weinig budget noodzakelijk is.  

 

 Nadere specificatie doelgroep 

Een aantal organisaties richt zich op een specifieke groep bewoners, b.v. op studenten of mensen 

met een psychische of lichamelijke beperking.  
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Uit bovenstaande overzichten blijkt dat een groot deel van de vrijwilligersorganisaties zich niet 

specifiek op een bepaalde groep bewoners richten of niet benoemen dat zij zich exclusief op een 

bepaalde groep richten(75 van de 89 organisaties). Dat sluit niet uit dat vrijwilligersorganisaties open 

staan voor specifieke kwetsbare doorgroepen. Als voorbeeld  de Stichting Humanitas. Zij voeren een 

groot scala aan activiteiten uit. Daarbij wordt niet a priori over de volle breedte een keuze voor een 

specifieke doelgroep gemaakt. Uiteraard ligt de nadruk op mensen met beperkingen of mensen die 

in een kwetsbare positie verkeren. Maar ook krachtige bewoners kunnen deelnemen aan 

activiteiten. Een ander voorbeeld is de specificatie LHBT. Dat betreft exclusief de subsidie die 

verleend wordt aan COC Limburg. Dat andere vrijwilligersorganisaties activiteiten hebben waar LHBT 

zonder probleem aan mee kunnen doen, blijft in deze buiten beeld.  

 

 Onderwerp activiteiten vrijwilligersorganisaties 

Vrijwilligersorganisaties richten zich op een bepaald doel, ze willen een bijdrage leveren op een 

bepaald terrein of onderwerp. Dat kan gaan over de leefbaarheid in de buurt, de opvoeding van 

jongeren, de integratie van minderheden etc.  Onderstaand is in kaart gebracht op welke 

onderwerpen vrijwilligersorganisaties in Maastricht aangeven in hoodzaak actief te zien.  

Dat sluit niet uit dat zij ook op andere terreinen actief zijn. Bij voorbeeld, seniorenverenigingen 

hebben als hoofddoel ontmoeting en het doorbreken van het sociaal isolement van ouderen. 

Tegelijkertijd wordt tijdens de activiteiten ook vaak informatie en advies verstrekt over zorg en 

gezondheid.  

De activiteiten van het Toon Hermans Huis gericht op de opvang en begeleiding van kankerpatiënten 

en hun familie heeft dus zorg en gezondheid als hoofddoelstelling, maar tegelijkertijd wordt er ook 

informatie en advies verstrekt en is het een ontmoetingsplek voor lotgenoten. 
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Uit de analyse blijkt dat de meeste inzet, zowel in aantallen als in bedragen gericht is op het 

vergroten van maatschappelijke participatie, ontmoeting en doorbreken van sociaal isolement.  

 

 Geografische spreiding 

Vrijwilligersorganisaties bevinden zich overal in de stad. Hun inzet beperkt zich soms tot de eigen 

buurt, soms ook is deze stedelijk. Onderstaand een overzicht van de spreiding van de basissubsidies 

over de stad. In dit overzicht zijn de buurtnetwerken i.o. inbegrepen. In het tweede overzicht is 

dezelfde selectie gemaakt maar exclusief de buurtnetwerken. 

Naast deze spreiding over wijken en steden wordt nog tot een bedrag van € 760.000 aan subsidie 

(33 vrijwilligersorganisaties) verstrekt op stedelijk niveau. 
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Verschillen in bedragen tussen buurten zijn verklaarbaar doordat er meer vrijwilligersorganisaties 

met een wijkgerichte inzet actief zijn. Organisaties met een buurtoverstijgend karakter zijn 

gerangschikt per stadsdeel of op stedelijk niveau (stedelijk niveau is niet in bovenstaande tabel 

weergegeven). 

 

Flexibele subsidies: 
De flexibele subsidies kenmerken zich door een grote mate verscheidenheid zowel qua aard, 

onderwerp, omvang als looptijd en maatschappelijke impact. Dat is begrijpelijk gezien de 

verschillende soorten vrijwilligersorganisaties en de verschillende thema’s van de tenders.  

 

De evaluatie heeft betrekking op de verordening subsidies vrijwilligersactiviteiten 2017 die vanaf  01-

01-2017 van kracht is. De verordening is een formalisering van de tijdelijke subsidieregeling waar in 

de jaren 2015 en 2016 mee gewerkt is. Alhoewel in de jaren 2015 en 2016 op basis van opgedane 

ervaringen, veel tussentijdse aanpassingen hebben plaatsgevonden, lijkt het zinvol om deze jaren 

toch te betrekken in de evaluatie. Daarmee wordt bereikt dat er meer inzicht verkregen kan worden 

door een meerjarige evaluatie te doen.  

 

In 2015 was aanmerkelijk meer budget beschikbaar voor de flexibele subsidies omdat o.a. de kosten 

van de overgangsregeling voor de buurtnetwerken nog volledig ten laste gebracht konden worden 

van het leefbaarheidsfonds. Vanaf 2016 drukken deze kosten op het budget voor 

vrijwilligersactiviteiten. 
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In onderstaand overzicht zijn de toegekende subsidies in de vorm van tenders zichtbaar gemaakt. In 

2016 en 2017 was per jaar ongeveer € 300.000,- beschikbaar voor flexibele subsidies. Ook voor 2018 

was dit bedrag beschikbaar voor flexibele subsidies en naar verwachting blijft een vergelijkbaar 

bedrag ook voor de komende jaren beschikbaar. De hoogte van het budget voor flexibele subsidies is 

o.a. afhankelijk van de omvang en de eventuele toename daarvan, van de basissubsidies.  

 

 
 

 
 

 

De flexibele subsidies in de vorm van tenders vormen de grootste groep van de flexibele subsidies. 

Deze tenders worden 3 tot 4 maal per jaar uitgeschreven.  

Per tender wordt een thema benoemd waar vrijwilligersorganisaties gevraagd wordt een bijdrage 

aan te leveren. Het gaat dan over thema’s die een maatschappelijke relevantie hebben voor 

Maastricht. Voorbeelden zijn diversiteit, integratie, bestrijding van eenzaamheid, weerbaar 

opvoeden. Een aantal van deze thema’s is dermate relevant dat ze in de afgelopen jaren meerdere 

keren benoemd zijn. De thema’s worden vastgesteld door het college op basis van de uitkomsten 

van een enquête onder vrijwilligersorganisaties en beleidsmedewerkers naar relevante thema’s in 

de buurt en in de stad. 

De projecten die gesubsidieerd worden vanuit deze themagestuurde tenders hebben een inhoudelijk 

doel. Zij dragen, behalve aan het thema van de tender, ook bij aan bepaalde beleidsdoelstellingen. In 

onderstaand overzicht is in beeld gebracht aan welke inhoudelijke onderwerpen een bijdrage wordt 

geleverd. 

 



8 

 

 
 

Daaruit blijkt dat de meeste projecten een bijdrage leveren op het gebied van ontmoeting, 

maatschappelijke particpatie.  

Binnen de diverse onderwerpen kan ook nog een onderscheid gemaakt worden naar de 

leeftijdsgroepen op wie de gesubsidieerde activiteiten voornamelijk zijn gericht. 

 
 

Uiteraard is deze spreiding nauw verbonden met de gekozen thema’s. Thema’s als samenwerken 

tussen organisaties, integratie en positieve gezondheid zullen vooral leiden tot activiteiten die zich 

richten op volwassen c.q. iedereen in de stad. Daarentegen zullen jongeren meer betrokken worden 

bij activiteiten gericht op weerbaar opvoeden en opgroeien. 

 

Kijken we verder naar de specificatie van doelgroepen, voor zover aangegeven door de aanvragers, 

dan zien we dat naast een deel niet nader gespecificeerde activiteiten, het grootste deel zich richt op 

sociaal kwetsbaren in de maatschappij. 
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De meeste projecten richten zich op sociaal kwetsbaren of op alle inwoners van Maastricht zonder 

dat men op voorhand een specifieke doelgroep benoemd.  
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Voor wat de spreiding van de inzet van flexibele subsidies over de stad zien we dat een groot deel 

van de flexibele subsidies gaat naar activiteiten die een stadsbrede inzet hebben. Dat betekent dat 

de aanvragers zich niet specifiek op een bepaalde buurt of wijk richten maar dat de activiteiten / het 

project toegankelijk is voor elke inwoner van Maastricht die zich aangesproken voelt. 

 

 

                                      ------------------------------ 


