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Geacht college, 

Hierbij ontvangt u het advies van de Participatieraad over het Uitvoeringsplan Vrijwilligerswerk 2016-
2020. 

De Participatieraad vindt het uitvoeringsplan helder geschreven en kan zich goed vinden in de 
benoemde doelstellingen. Een groot deel van de inbreng die de Participatieraad heeft gedaan in de 
afgelopen jaren is terug te vinden in het plan. Het is ook een idealistisch plan. Door het plan mede te 
baseren op een uitgebreid onderzoek geeft het extra cachet. 

De Participatieraad heeft nog wel een aantal aandachtspunten. 

Door de brede taakstelling bestaat in onze ogen het risico dat op termijn zaken gaan verzanden. Mede 
door de versnippering van de doelen in een behoorlijk aantal beleidsmaatregels zal het lastig zijn om 
de samenhang te blijven zien en focus te blijven houden op alle maatregelen. Wij zijn dan ook 
benieuwd hoe u de samenhang blijvend gaat borgen. 

Daarnaast is er weinig zicht op de jongeren in het vrijwilligerswerk. De Participatieraad wil daarom 
nogmaals pleiten voor de terugkeer van de maatschappelijke stages in het middelbaar onderwijs om 
zo ook jongeren in aanraking te laten komen met vrijwilligerswerk. We adviseren dan ook om deze 
stages  in dit uitvoeringsplan op te nemen en hiervoor voldoende middelen ter beschikking te stellen. 

Met betrekking tot de vrijwilligerscoach zoals benoemd in beleidsmaatregel 9 het volgende. Het is een 
goede zaak dat bepaalde groepen extra gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te gaan doen. De 
opdracht voor deze coach is erg breed en wij vragen ons af of 0,5 fte wel voldoende is om alle 
benoemde groepen goed te kunnen stimuleren en te begeleiden. Ons advies is dan ook om in de 
pilot-periode de doelgroep verder af te bakenen. Binnen de doelgroepen kan dan gekozen worden 
voor  een “focusgroep”. De  vrijwilligers vanuit de tegenprestatie zouden dan bijvoorbeeld niet 
meegenomen hoeven te worden of de ondersteuning van deze groep zou op en een andere manier 
gefinancierd kunnen worden.  

In samenhang met bovenstaande alinea pleiten wij ook voor een duidelijke functieomschrijving van 
deze vrijwilligerscoach en adviseren om op basis van de functieomschrijving ook concrete doelen op 
te nemen in dit plan voor de pilot van twee jaar. 



Voor wat betreft de ondersteuning van de groepen zoals genoemd in beleidsmaatregel 9 door de 
VSP-er in de wijk pleiten wij voor een goede  scholing van deze VSP-ers gezien de speciale kennis 
die nodig is voor het goed ondersteunen van deze groepen.  

Het onderzoek naar vrijwilligersondersteuning is gedaan door Caleidoscoop.  Caleidoscoop speelt ook 
een belangrijke rol in de gemeente in de uitvoering van de vrijwilligersondersteuning. In de gemeente 
zijn ook andere partijen die op zeer goede wijze vrijwilligers ondersteunen. Met name Steunpunt De 
Barones heeft veel toegevoegde waarde. Wij adviseren dan ook om in dit plan Steunpunt De Barones 
expliciet op te nemen en middelen ter beschikking te stellen voor de vrijwilligerscoördinatie  die ten 
dienste is aan de Barones. 

Als laatste adviseert de Participatieraad om de in hoofdstuk 5 genoemde outcome en resultaten zo 
specifiek mogelijk te maken en in ieder geval voor 2017 de doelstellingen voor wat betreft het aantal 
geregistreerde vrijwilligers, aantal gerealiseerde matches, aantal promotieactiviteiten en het aantal 
trainingen en bijeenkomsten met ons te delen en op te nemen in dit plan en dit jaarlijks te monitoren 
en de Participatieraad op de hoogte te houden van de resultaten van de monitoring.  

Wij ontvangen graag uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Participatieraad 

  

 

W.G.J. Dommerholt-Visser    J.H. Blank 

Voorzitter      Secretaris 

 

 

 

 


