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Eersel, 18 januari 2011

Ons kenmerk:
Onderwerp: Pre-advies over de nota “Vrijwilligers Versterkt, vrijwillige inzet
ingeburgerd”

Geachte Raad,

De doelgroep Vrijwilligers binnen de Adviesraad heeft kennis genomen van de nota
“Vrijwilligers Versterkt, vrijwillige inzet ingeburgerd”, vrijwilligersbeleid 2012-2015 die
door het College van burgemeester en wethouders van Eersel op 20 december 2011 de
adviesraad ter hand is gesteld. Haar taak is de nota te voorzien van een pre-advies zodat de
adviesraad in de vergadering van 30 januari 2012 haar advies kan vaststellen. Het preadvies
voor deze nota is uiteraard in overleg met de achterban vastgesteld.

Structuur en inhoud
Wat ons opvalt is de duidelijke inhoud en heldere structuur van de nota.
Na een inleiding volgen in hoofdstuk 2 de visie, de missie en de doelstellingen van het
vrijwilligerswerk in Eersel.
Vervolgens worden de basisfuncties van het vrijwilligerswerk aan de orde gesteld en wordt
beschreven hoe in de gemeente de regeling “Welzijn nieuwe stijl”/ “Kanteling” wordt
geïmplementeerd.
Veel aandacht wordt besteed aan de basisfuncties; in de conceptnota werd hieraan te weinig
aandacht besteed.
In tegenstelling tot de conceptnota staat bij elke basisfunctie nauwkeurig aangegeven wat de
subdoelstelling is en welke activiteiten worden ontplooid en welke indicatoren en normen
gelden.

In de passage “Formeel en informeel in optimale verhouding” van basisfunctie 1 sub“Welzijn
nieuwe stijl”/ “Kanteling” is het wenselijk aan te geven hoe in concreto afspraken worden
gemaakt om tot goede afstemming te komen tussen professionals en vrijwilligers: de
ketenafspraken. Door wie wordt dat geëntameerd?

Coördinator
Veel waardering hebben we voor het voorstel dat in de conclusie wordt vermeld om extra
ondersteuning te realiseren voor het vrijwilligerswerk: i.c. de aanstelling van een
professionele coördinator. Dat de functie van coördinator wordt gekoppeld aan die van
stagemakelaar lijkt ons uitstekend. Vanzelfsprekend kan de coördinator samen met
medewerkers van het Rythovius College de maatschappelijke stage regelen.

Budget
In de nota wordt echter ook vermeld dat voor de inzet van een coördinator geen budget in de
begroting geraamd is. Indien daarvoor geen budget beschikbaar gesteld wordt kunnen veel
activiteiten en taken van het steunpunt niet worden uitgevoerd, het is dan simpelweg
onmogelijk de basisfuncties goed uit te voeren.
Aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkeling, basisfunctie 1, zal worden afgeremd.
Nieuwe initiatieven zoals het integreren van de sociale media in de bestaande communicatie
met organisaties zal lastig zijn.
Makelen in de brede zin van het woord, een onderdeel van de tweede basisfunctie zal door het
ontbreken van de coördinator onvoldoende kunnen plaatsvinden.
Ondersteuning van vrijwilligerswerk door de gemeente, genoemd in de derde basisfunctie zal
ook minder tot zijn recht komen als een coördinator ontbreekt.
Verbreiden, basisfunctie 4, wordt bemoeilijkt door het ontbreken van nieuwe initiatieven:
bijvoorbeeld met ondernemers afspraken maken over vrijwilligerswerk voor hun werknemers.
Er zal minder opgedane kennis geborgd en vastgelegd kunnen worden doordat het
vrijwilligerswerk onvoldoende doorontwikkeld wordt.

Investeren
Als de gemeente inzet op het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in vrijwilligerswerk en een
continu beleid dienaangaande wil voeren is het nodig in die ontwikkeling geld te investeren.
We constateren dat het budget voor de coördinator nog niet vastgesteld is. Het budget voor
een vrijwilligersavond is onvoldoende en het bedrag dat voorzien is voor scholing van
vrijwilligers staat in geen enkele verhouding tot het aantal vrijwilligers in de gemeente Eersel.
Zoals in de nota staat vermeld “neemt de druk op vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties toe
doordat er op allerlei fronten (o.a. WMO en AWBZ) bezuinigd wordt. Taken die in het
verleden door betaalde krachten werden uitgevoerd komen nu (voor een deel) op de schouders
van vrijwilligers terecht. Daarnaast wordt van de vrijwilliger steeds meer professionaliteit
verwacht : het is niet juist onder die omstandigheden te bezuinigen op de financiële
ondersteuning van het vrijwilligerswerk”.
Kortom, het beschikbare budget ervoor is te gering, zelfs als invulling wordt gegeven aan de
functie van coördinator/makelaar in de gemeente Eersel.

Bijlagen
Bijlage 1: we stellen de evaluatie over de periode 2003-2011 erg op prijs en kunnen
ons daarin vinden.
Bijlage 2: voor kennisgeving aangenomen.
Bijlage 3: Keurmerk steunpunt vrijwillige inzet
Zo„n keurmerk kan meerwaarde hebben in die zin dat het verbeterpunten
kan opleveren. Het vergt echter een behoorlijk tijdsinvestering van de organisatie en
daarom heeft het verwerven van het keurmerk geen hoge prioriteit.

Samengevat:
-

de nota heeft een duidelijke inhoud en een heldere structuur;
een coördinator is onmisbaar voor de versterking van het vrijwilligerswerk anno
2012;
ruimere financiële middelen voor het vrijwilligerswerk zijn noodzakelijk;
een regeling voor ketenafspraken maken.

Pre-advies:
Instemmen met de voorliggende nota ervan uitgaand dat het voorgestelde beleid wordt
uitgevoerd en dat het college wordt geadviseerd een ruimere financiële ondersteuning aan het
vrijwilligerswerk te geven.

Hoogachtend,

De doelgroep Vrijwilligers van de WMO Adviesraad van de gemeente Eersel,
Mevr. C. van Hoof
Hr. J. Wouters

