
Vier verschillende 
verhalen over wat 
Europass kan betekenen 
voor de vrijwilligers

Europass in de maatschappij!

EUROPASS MET DE VOETEN IN DE KLEI
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Stichting Jong Actief Stichting Jong Actief

It Koartling

VIP Lansingerland

Stichting Jong Actief is opgericht in 2009. Bij Jong Actief is er de 
aandacht voor het vertellen van een eigen verhaal en dit te 
verrijken met zelfreflectie, talent en sociale, culturele en 
maatschappelijke inzichten. Jongeren kunnen weer succes 
ervaren, krijgen zelfinzicht en leren waar hun talenten en 
mogelijkheden liggen. Stichting Jong Actief is één van de eerste 
organisaties die een Europass voor Vrijwilligers hebben 
uitgereikt aan hun jongeren. De eerste uitreiking vond plaats 
in het stadhuis in ’s Hertogenbosch door de toenmalige 
wethouder. Een prachtig moment dat daarna nog een aantal 
keren is herhaald. Over deze ervaringen is een zelfs een film 
gemaakt. Ook weer voor en door jongeren. De film is te vinden 
op YouTube (tinyurl.com/jtrj5am).

Sinds 2014 is het mogelijk om als vrijwilliger van Stichting Sociaal 
en Cultureel werk Buitenpost: It Koartling in aanmerking te 
komen voor een Europass Certificaat voor vrijwilligers. Op 
donderdag 14 april jl. werd het allereerste document voor
It Koartling uitgereikt aan Tietje Berga uit Kootstertille. Zij is door 
de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Achtkarspelen 
gestimuleerd om vrijwilligers te gaan doen. Ze is in februari 2015
begonnen als intercedent en heeft meegeholpen om vorm te 
geven aan het vrijwilligerssteunpunt. Daarnaast heeft zij contacten
gelegd en onderhouden met allerlei vrijwilligersorganisaties en 
heeft zij actief bemiddeld bij het vinden van passende functies 
voor (potentiële) vrijwilligers. “Tietje heeft een geweldige 
persoonlijke groei en ontwikkeling doorgemaakt”, volgens Hink
Speulman van It Koartling. Die persoonlijke groei en ontwikkeling 
stopt niet met het eindigen van het Europass-traject. “Europass
onderstreept de waarde van vrijwilligerswerk en de mogelijkheden
die vrijwillige inzet biedt voor persoonlijke ontplooiing en 
ontwikkeling”, aldus Hink Speulman.

“Leg vast wat vrijwilligers leren”, zegt Annemieke Kerstens van 
VIP Lansingerland. Leren is één van de meest genoemde 
motivaties om vrijwilligerswerk te doen. Kerstens: “Als 
vrijwilligersorganisatie kun je dit ondersteunen door opgedane 
kennis en competenties vast te leggen en zichtbaar te maken. Het 
Europass certificaat voor vrijwilligers is hiervoor een heel mooi 
middel. Hiermee kan iemand aantonen wat hij of zij heeft geleerd.
Dit kan helpen bij het vinden van een baan, die aansluit op iemands
kennis en deskundigheid. Het document is voor veel vrijwilligers 
waardevoller dan een getuigschrift. Het certificaat zorgt namelijk 
voor specifieke en competentiegerichte informatie.”

Het doel van de stichting Fier4Grunn is het bevorderen 
van de leefbaarheid en het welzijn in de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer, met name in de wijken waar
woningbouwvereniging Lefier haar woningbezit heeft. Dit
doen zij in samenwerking met de Stichting FC Groningen 
in de Maatschappij. Albert Bakker van Fier4Grunn: 
“Fier4 Grunn wil haar doel onder meer bereiken middels 
activiteiten op het gebied van sport en spel.Dit binnen de
thema’s leren, werk, sociale activering, opgroeien, inkomen, 
integreren, gezondheid endagbesteding. ” In het najaar van 
2015 zijn de eerste Europass-documenten uitreikt aan 
enkele vrijwilligers van de Stichting. Een prachtig resultaat 
met een feestelijk tintje. “De vrijwilligers werden in het 
zonnetje gezet, maar de ontwikkeling die zij hadden 
doorgemaakt was toch wel het belangrijkste en het mooist 
om te zien”, volgens Bakker.
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