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 Vrijwilligersacademie Amsterdam is door het Nationaal Coördinatieorgaan van het Europees jaar van het 

vrijwilligerswerk 2011 genomineerd voor een landelijke meer dan handen award in de categorie 

“competentie”. Zij maken/maken hiermee kans op een prachtig sculptuur van kunstenares Lidia Boomsma 

en € 5000,- ondersteuning door de VriendenLoterij. De awards worden op 7 december door staatssecretaris 

Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en Ivo Niehe uitgereikt in bijzijn van Prinses Margriet. De uitreiking 

vindt plaats in het DeLaMar Theater in Amsterdam. 

In heel Nederland zijn in meer dan tachtig gemeenten lokale meer dan handen awards uitgereikt aan mensen 

en organisaties die uitblinken in vier categorieën; Passie, Verbinding, Competentie en Innovatie. Voor elke 

award zijn nu tien landelijke genomineerden geselecteerd. Niet alleen individuele vrijwilligers, maar ook 

vrijwilligersorganisaties, bedrijven, fondsen, projecten en samenwerkingsverbanden maakten kans op de lokale 

award.  Vrijwilligersacademie Amsterdam uit Amsterdam gaat nu op voor de landelijke award.  

Vrijwilligersacademie kandidaat 

De Vrijwilligersacademie Amsterdam weet vrijwilligers die (willen) werken in de informele zorg toe te rusten 

door het aanbieden van goede deskundigheidsbevordering. Bij de Vrijwilligersacademie kunnen vrijwilligers zich 

oriënteren op vrijwilligerswerk, vaardigheden ontwikkelen ene kennis verdiepen via trainingen en 

themabijeenkomsten.  

Stichting Vrijwilligersacademie Amsterdam neemt de werving en training voor alle vormen van vrijwillige inzet 

in zorg en welzijn op zich. Daardoor zijn de vrijwilligers op verschillende terreinen inzetbaar, kunnen de 

wachtlijsten worden verkort en de kwaliteit van de zorg worden verhoogd. De Vrijwilligersacademie heeft tot 

doel het aanbod aan training en deskundigheidsbevordering zoveel mogelijk te bundelen. Ongeveer 1300 

vrijwilligers maken per jaar gebruik van het aanbod van de Vrijwilligersacademie 

 

Waarom verdient deze organisatie de Meer Dan Handen Award in deze categorie?  

De Vrijwilligersacademie Amsterdam en haar partners (de Amsterdamse vrijwilligersorganisaties die gericht zijn 

op de sector zorg en welzijn) vormen samen een belangrijke steun voor het vrijwilligerswerk in Amsterdam door 

samen te werken aan het vergroten van de competenties van de vrijwilligers. Hierdoor voelen vrijwilligers zich 

gesteund en versterkt en blijven zij in staat en gemotiveerd om het belangrijke werk dat zij doen vol te houden.  

Bij de landelijke uitreiking zal ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet aanwezig zijn. Een jury selecteert 

uit alle genomineerden één winnaar per categorie. De jury bestaat uit Hans Becker, Eric van der Burg, Marius 

Ernsting, Genoveef Leers-Poelmans, Lucas Meijs, Johan Wakkie, Guido van Woerkom en Marieke van Schaik. U 

vindt meer informatie over de jury op www.vrijwilligerswerk.nl. 



De meer dan handen awards zijn een initiatief van het Nationaal Coördinatieorgaan (NCO) van het Europees 

jaar van het vrijwilligerswerk. Het NCO werkt samen met een stuurgroep die bestaat uit de Vereniging 

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), NOC*NSF, MVO Nederland, de Vereniging van Nederlandse 

gemeenten en de gemeente Hellendoorn. De VriendenLoterij ondersteunt het initiatief door het prijzengeld 

van €5000,- per award beschikbaar te stellen. Dit prijzengeld kunnen de winnaars inzetten voor hun 

vrijwilligersactiviteiten. Managing director Marieke van Schaik: “De VriendenLoterij en het Europees jaar van 

het vrijwilligerswerk passen bij elkaar zoals clubs en verenigingen bij vrijwilligers passen. Vrijwilligers worden 

wel eens het sociale kapitaal van een samenleving genoemd. De VriendenLoterij beaamt dat en voegt er 

financieel kapitaal aan toe.” 

De Vrijwilligerscentrale Amsterdam wenst de Vrijwilligersacademie Amsterdam veel succes. 

 

Noot voor de redactie 

Meer informatie over de genomineerde krijgt u bij: Karin Hanekroot, directeur Vrijwilligersacademie 

Amsterdam, Karin@vrijwilligersacademie.net of 06 20 20 33 01. Meer informatie over de meer dan handen 

awards vindt u op www.vrijwilligerswerk.nl 

Over het NCO 

Het NCO coördineert een landelijk activiteitenprogramma, waaronder de Congresweek van de Europese Tour, 

in het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011 in opdracht van het ministerie van VWS. Het NCO is 

gehuisvest bij MOVISIE en werkt samen met een stuurgroep die bestaat uit Vereniging Nederlandse 

Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), NOC-NSF, MVO Nederland, de Gemeente Hellendoorn en de VNG. U vindt 

(bijna) al onze activiteiten op vrijwilligerswerk.nl, de Nederlandse website van het Europees jaar van het 

vrijwilligerswerk. 

 

Over de VriendenLoterij – samen winnen is leuker 

De VriendenLoterij komt voort uit de Sponsor Bingo Loterij. Zij steunt al meer dan 20 jaar goede doelen die 

werken aan verbetering van gezondheid en welzijn in Nederland. Deelnemers kunnen zelf bepalen naar welk 

goed doel de helft van hun inleg gaat. Inmiddels spelen bijna een half miljoen deelnemers mee voor 36 goede 

doelen en 3800 clubs en verenigingen. Sinds 1998 is bijna een half miljard euro aan goede doelen uitgekeerd. 

Organisaties zoals KWF Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport, Alzheimer Nederland, Jantje Beton en de 

Richard Krajicek Foundation ontvangen jaarlijkse steun. Bij de VriendenLoterij winnen vrienden samen: win je 

een prijs, dan winnen drie van je vrienden ook. Deelnemers maken maandelijks kans op gemiddeld 168.000 

prijzen. De VriendenLoterij is onderdeel van De Goede Doelen Loterijen, waartoe ook de Nationale Postcode 

Loterij en de BankGiro Loterij behoren. www.vriendenloterij.nl 
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