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Eersel, 13 maart 2018
Betreft: adviesaanvraag concept Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk 2018-2021

Geacht college,
In de vergadering van onze raad d.d. 5 maart jl. hebben we gesproken over het concept
Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk 2018-2021. Onze raad acht het vrijwilligersbeleid van groot belang
en we stellen het dan ook zeer op prijs dat mevrouw Voermans dit concept uitvoeringsplan in onze
vergadering heeft willen toelichten en de Adviesraad heeft uitgenodigd waar gewenst nadere
suggesties te doen.
Het uitvoeringsplan is opgenomen in het Welzijnskader. Het concept is vooral een opsomming van
activiteiten die momenteel worden ondernomen en nieuw te ontplooien initiatieven. Er wordt in dit
plan nog weinig beleid zichtbaar. De Adviesraad wil aan de verdere ontwikkeling hiervan graag een
bijdrage leveren.
We hebben waardering voor de manier waarop het vrijwilligersbeleid gestalte krijgt. Toch maakt
onze vergadering enkele adviserende opmerkingen:
 Het kan niet de bedoeling zijn dat vrijwilligers de plek van de professionals innemen. Het is
belangrijk hierop alert te zijn. We menen te moeten constateren dat taken die vroeger door
professionals werden uitgevoerd, nu worden gedaan door vrijwilligers: intakegesprekken en
begeleiding van vrijwilligers en de uitvoering van het nieuwe minimabeleid voor 0 – 18 jarigen.
 Aandacht voor jonge mantelzorgers is een must. We begrepen dat hieraan gewerkt wordt via een
speciale groep begeleiders van het Gow.
 Er worden waardevolle activiteiten genoemd die geen uitvoering kennen: bijv. maatschappelijke
stage Rythoviuscollege. Het is de moeite waard om die extra aandacht te geven.
 De ISD heeft de opdracht mensen te leiden naar vrijwilligerswerk, maar hoe is de praktijk? Dat is
de Adviesraad niet erg duidelijk.
Wij hopen u van dienst te zijn met dit advies.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris

