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Betreft: advies over concept Uitvoeringsprogramma Vrijwilligersbeleid

Geachte mevrouw Visser,
Vriendelijk dank voor uw adviesaanvraag inzake het concept UItvoeringsprogramma
Vrijwilligersbeleid. Hierbij ontvangt u ons advies.
In onze vorige vergadering hebben wij een heldere toelichting gekregen op het concept programma
van uw beleidsmedewerker Bas van der Voort. Dat vonden wij een prettig en constructief overleg.
Pagina 2, laatste alinea
Onder het kopje Mantelzorg staat dat het vrijwilligerswerk de prestatievelden 1 en 4 van de WMO
beslaat. Dit is echter niet meer correct. Want in de nieuwe Wmo 2015 komen geen prestatievelden
meer voor. Wel wordt in de wettekst in hoofdstuk 1 bij de begripsbepalingen (artikel 1.1.1) bij het
begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’ aangegeven waar gemeenten zich mee bezig dienen te
houden. Het 1e en 2e onderdeel van het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’ uit de Wmo 2015
zijn dus nu van toepassing.
Pagina 3
-Wij onderschrijven de genoemde doelstellingen van het vrijwilligersbeleid. Hiernaast lijkt het ons
goed om te vermelden dat organisaties ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om een goed
vrijwilligersbeleid te voeren. Bijvoorbeeld door het bieden van goede begeleiding van vrijwilligers en
een vrijwilligers- c.q. onkostenvergoeding. Dit aspect misten we overigens in het overzicht van wat
vrijwilligers belangrijk vinden in het kader op pagina 6.
-Daarnaast adviseren wij u om te definiëren wat u bedoelt met het begrip vrijwilligersorganisaties.
Wij nemen aan dat u daarmee niet alleen organisaties bedoeld, die louter en alleen met vrijwilligers
werken, maar ook professionele (zorg)organisaties die vrijwilligers inzetten. Daarbij is de
belangrijkste vraag volgens ons: bij welke verhouding tussen beroepskrachten en vrijwilligers is
volgens u (nog) sprake van een vrijwilligersorganisatie? Zie:
https://www.movisie.nl/sites/default/files/multimedia/draaischijfvrijwilligersorganisaties.swf
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Pagina 6
U heeft interviews gehouden met een aantal organisaties, om te inventariseren welke
ontwikkelingen er zijn en welke behoeftes er leven bij vrijwilligers(-organisaties) in de gemeente
Sliedrecht. Zoals we in het gesprek met Bas van der Voort al aangaven, betreuren wij het dat u geen
interviews heeft gehouden met kerkelijke instanties. Want zoals in het uitvoeringsprogramma (op
pagina 4) wordt vermeld, blijken mensen met een kerkelijke achtergrond zich vaker in te zetten als
vrijwilliger dan mensen zonder kerkelijke achtergrond. Wellicht dat hierdoor bepaalde onderwerpen
onvoldoende zijn belicht. En in Sliedrecht is ongeveer de helft van de bevolking christelijk. Op pagina
4 onder de huidige situatie staat vermeld dat het in heel Nederland het meeste vrijwilligerswerk
wordt gedaan voor sportverenigingen of scholen. Voor Sliedrecht kunnen hier de kerken dus ook
zeker genoemd worden. Wellicht kan dit ergens vermeld worden?
Behalve de kerken missen wij bij de geïnterviewde organisaties ook ASVZ (gehandicaptenzorgorganisatie) en Waardeburgh (zorgorganisatie Verpleging en Verzorging met 2 verzorgingshuizen in
Sliedrecht). Wij begrepen van Bas van der Voort dat nog bekeken gaat worden of er nog interviews
gehouden kunnen worden met deze organisaties. Dat zouden we toejuichen.
Uit de opgenomen (gearceerde) uitspraken van vrijwilligers maken wij op dat er (o.a.?) individuele
vrijwilligers zijn geïnterviewd. Dit kunnen we echter niet duidelijk uit de beschrijving van het
onderzoek opmaken. Wij raden u aan om expliciet te vermelden met wie de interviews zijn
gehouden, met coördinatoren vrijwilligers en andere betrokken professionals en (dus) ook met
individuele vrijwilligers? En hoeveel van de ene en de andere groep? En volgens welke methode, aan
de hand van een gestructureerde vragenlijst? Voor een beeld over wat vinden de vrijwilligers zelf
belangrijk is dit wel essentieel om te vermelden.
Pagina 9, actiepunt 11
Wij steunen uw voornemen om de vrijwilligersorganisaties actief te informeren over de mogelijkheid
om gebruik te maken van de collectieve vrijwilligersverzekering binnen Drechtsteden. In de alinea
erboven staat het iets anders geformuleerd, namelijk ‘de mogelijkheid om aan te sluiten bij deze
verzekering’. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de gemeente Sliedrecht nog niet is
aangesloten. Wellicht kunt u in deze bovenstaande alinea ook kiezen voor het woord ‘ gebruik maken
van’, om misverstanden te voorkomen.
Pagina 9, actiepunt 12
-Uw voornemen om de VOG voor vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties door de gemeente te
vergoeden, vinden wij positief. Zie ook onze eerdere aanbeveling om het begrip
vrijwilligersorganisaties te definiëren, om duidelijk te maken welke organisaties hier gebruik van
mogen gaan maken.
-Daarbij bevelen wij ook aan om te onderzoeken of het mogelijk is om een VOG-aanvraag door het
Vrijwilligerspunt te doen, in het geval dat een vrijwilliger hetzelfde soort vrijwilligerswerk doet bij
verschillende organisaties. Hiermee zouden namelijk kosten bespaard kunnen worden. Tot nu toe
moet er voor vrijwilligerswerk voor elke organisatie een aparte VOG aangevraagd worden.
Planning en monitoring
Wij adviseren u om een tijdsplanning op te nemen , wanneer de verschillende actiepunten
uitgevoerd moeten zijn. Dit maakt het ook mogelijk om de voortgang te bewaken.
Daarbij vragen we u ook om criteria/ prestatie-indicatoren te benoemen hoe u toezicht houdt op de
realisatie van de doelstellingen van dit uitvoeringsprogramma door gemeentelijk gesubsidieerde
vrijwilligersorganisaties. Hoe houdt u de rol en positie van vrijwilligers bij deze organisaties in het
oog? .
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Tot slot willen we aandringen op waakzaamheid bij de gemeente voor de opdracht dat deze
organisaties een goed vrijwilligersbeleid uitvoeren en ook t.a.v. het risico van verdringen van betaald
werk bij gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde gesteld worden
tijdens het halfjaarlijkse subsidiegesprekken.
Tot zover ons advies. Wij zien uw inhoudelijke reactie graag tegemoet, inclusief een planning van de
voorgenomen acties in het uitvoeringsprogramma.

Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht,

Piet de Keijzer, voorzitter
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