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1

1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

De gemeente Valkenswaard heeft een actieve rol in de ondersteuning van
vrijwilligers(organisaties), burgerinitiatieven en overige belanghebbenden. Door de invoering
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de komst van nieuwe vormen van
vrijwillige inzet is het van belang de beleidsuitgangspunten, de gewenste aandachtspunten en
prioriteiten vast te leggen. Ziedaar, in kort bestek, de aanleiding tot deze beleidsnota.
In de nota ‘Binden, Boeien en Verbinden – beleidsnota Vrijwillige Inzet 2011-2014’ worden
de speerpunten voor de komende jaren benoemd. Deels is dat een voortzetting van de
bestaande ondersteuning, deels wordt nadrukkelijker verbinding gezocht met andere
beleidssectoren (ouderen, jongeren, allochtonen, mensen met een beperking). Kortom, een
integraal beleid, dat geen vastomlijnd en statisch eindproduct is; dat geen doel op zich is,
maar een middel om de gewenste verdieping en verandering te realiseren. De nota beoogt
geen statische vaststelling te zijn, maar een kader waarbinnen wensen die voortkomen uit de
Valkenswaardse gemeenschap en ingegeven worden door maatschappelijke ontwikkelingen
en politiek-economische mogelijkheden in samenhang de richting aangeven voor maatregelen
en uitvoering. Geen eindstation dus, maar een vertrekpunt.
1.2

Interactieve beleidsvorming

Zowel bij de gemeente als bij de ondersteunings- en vrijwilligers(organisaties) leeft de wens
om te komen tot meer samenhang in beleid tussen de diverse sectoren. Deze beleidsnota
beoogt die samenhang vorm te geven. Er heeft dan ook nadrukkelijk afstemming
plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle relevante organisaties in Valkenswaard.
Deze afstemming en consultatie (schriftelijke enquête en klankbordgroep) heeft belangrijke
input opgeleverd. In gezamenlijkheid hebben zij antwoorden gegeven op de vraag op welke
punten de huidige ondersteuning herijkt dient te worden, welke innovaties gewenst zijn en
welke acties de komende jaren uitgevoerd zouden moeten worden. Een woord van dank aan
alle betrokkenen is hier op zijn plaats.
De resultaten van de schriftelijke enquête en de consultatie van de klankbordgroep zijn
opgenomen in bijlage 1.
1.3

Scheiding tussen beleidsnota en uitvoeringsnota’s

De nota Vrijwilligersbeleid 2011-2014 is kaderstellend en bevat om die reden geen
gedetailleerde acties met financiële verantwoording. De uitvoeringsnota’s worden op jaarbasis
vastgesteld, te beginnen met een uitvoeringsnota voor het jaar 2011, die gelijktijdig met deze
beleidsnota aan de raad wordt aangeboden.
Het grote voordeel van deze werkwijze is de grotere slagkracht in het geval dat – bijvoorbeeld
om financieel-economische redenen - beleid en/of uitvoering dienen te worden bijgesteld.
1.4

Relatie tot de Wmo

De gemeente Valkenswaard heeft met de invoering van de Wmo in 2007 een wettelijke taak
gekregen om de ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) vorm te geven. Die taken zijn
ondergebracht in Wmo-prestatieveld 4.
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In de Wmo wordt een appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers om,
eenvoudig gezegd, ‘voor elkaar te zorgen’. Hieronder vallen ook de vrijwillige inzet – want
die heeft bij uitstek betrekking op ‘elkaar helpen’ – en de Wmo-kernbegrippen zoals
wederkerigheid, sociale samenhang, zelfredzaamheid en participatie.
Wanneer we sec kijken naar de ondersteuning van vrijwilligers(organisaties), doen we de
Wmo-gedachte van ‘iedereen moet (kunnen) meedoen’ tekort. Ook binnen de andere
prestatievelden is namelijk een rol weggelegd voor vrijwilligers(organisaties).
Het al vastgestelde Wmo Meerjarenplan 2010-2013 en het Beleidsplan Mantelzorg verbinden
vrijwillige inzet aan de overige prestatievelden van de Wmo. De gemeente Valkenswaard
heeft er dus belang bij dat vrijwillige inzet binnen de Wmo op peil blijft. Dit komt de sociale
infrastructuur ten goede en voorkomt dat een nog grotere ondersteuningsbehoefte op de
(gemeentelijke) overheid wordt afgewenteld.
1.5

Basisfuncties lokale ondersteuning

In de beleidsbrief Mantelzorg en vrijwilligersbeleid 2008-2011 ‘Voor elkaar’ ontvouwt de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de doelen op het terrein van
vrijwillige inzet. Eén van die doelen betreft het ondersteunen van gemeenten door het bieden
van een richtinggevend kader. Hiermee wil de overheid bewerkstelligen dat vrijwilligers
overal kunnen rekenen op goede ondersteuning.
Dit kader is geformuleerd in de vorm van vijf basisfuncties:
•

•
•
•
•

Vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen: interactieve beleidsvorming,
uitvoering geven, gepast aanbod, vereenvoudiging van regelgeving, actief
burgerschap, nieuwe vormen van vrijwillige inzet, aantrekkingskracht voor nieuw
potentieel, nieuwe partnerschappen.
Verbinden en makelen: verbinden van verwachtingen/belangen, netwerken tot stand
brengen, makelen van vraag en aanbod, maatschappelijk makelaar.
Versterken: doelmatige ondersteuningsstructuur, één centraal punt, specifieke
expertise.
Verbreiden: promotie en waardering (inspireren, verleiden, verbreden, waarderen),
publiceren van ‘best practices’ (= aansprekende praktijkvoorbeelden).
Verankeren: borgen van kennis en ervaring, evaluatie van opgedane ervaringen,
netwerk van contactpersonen, deelname aan trainingen en cursussen, procedures en
draaiboeken, kennisuitwisseling op provinciaal niveau.

De gemeente Valkenswaard kiest ervoor om deze basisfuncties te hanteren als uitgangspunt
voor het te formuleren beleid en de uitvoeringsnota’s voor de periode 2011-2014.
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2.

Beleidscontext

2.1

Algemene doelstelling

Er zijn dingen die burgers zelf doen, zonder dat de gemeente er aan te pas komt. Er worden
initiatieven ontplooid zonder gemeentelijke inbreng. Maar het omgekeerde bestaat ook.
Binnen deze twee extremen bestaan tal van mengvormen.
Vrijwillige inzet is bij uitstek een terrein waarop sprake is van spontaniteit en autonomie van
de burgers. Dat moet ook vooral zo blijven. Maar het kan geen kwaad als van de zijde van de
gemeente waardering, steun en (soms) bescherming worden geboden aan vrijwilligers en hun
organisaties. De manier waarop en de omvang waarin dit gebeurt is afhankelijk van de
omstandigheden en recente inzichten en ontwikkelingen.
Binnen nagenoeg alle Wmo-prestatievelden vervullen vrijwilligers(organisaties) een
belangrijke rol. Met een specifiek beleid voor vrijwillige inzet zorgt de gemeente
Valkenswaard ervoor dat deze bron van burgerenergie niet opdroogt, maar duurzaam kan
floreren. Daarbij ziet de gemeente voor zichzelf als taak om de kaders en voorwaarden te
scheppen waarbinnen vrijwilligers(organisaties) en overige belanghebbenden kunnen
functioneren. Die rol bestaat met name uit inspireren, stimuleren en faciliteren.
2.2

Missie

De gemeente Valkenswaard investeert op een innovatieve wijze in een maatschappelijk
klimaat, dat uitdaagt tot vrijwillige inzet en daardoor tot participatie van burgers, organisaties
en bedrijven. Zij stimuleert en versterkt vrijwillige inzet in Valkenswaard.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat vrijwilligers(organisaties) en overige belanghebbenden
verantwoordelijk blijven * voor hun eigen ontwikkeling, activiteiten en acties.
* Als hierdoor het beeld zou ontstaan, dat de gemeente Valkenswaard er alleen voorstaat als
het erom gaat om een bloeiende vrijwillige inzet tot stand te brengen, dan moet dat beeld
gecorrigeerd worden. Er zijn namelijk diverse spelers in het maatschappelijk middenveld, elk
met hun eigen missie en belangen, die daarin ook een rol kunnen spelen. We noemen:
scholen, sportorganisaties, woningcorporaties, welzijnsstichtingen, burgerinitiatieven,
belangenorganisaties, vrijwilligers(organisaties), kerken en bedrijven. Zij hebben elk hun
eigen agenda, maar kunnen ook allemaal in een zekere mate bijdragen aan actief burgerschap.
Het is wel de taak van de gemeente om, ook gelet op de Wmo, haar rol als regisseur en
investeerder op een energieke en enthousiaste manier in te vullen.
2.3

Visie op vrijwillige inzet

De gemeente Valkenswaard is een betrouwbare, gerespecteerde en gemakkelijk toegankelijke
partner voor alle vrijwilligers(organisaties). Zij voert een herkenbaar en consistent beleid, dat
blijk geeft van herkenning en erkenning van vrijwillige inzet, die een aanzienlijke bijdrage
levert aan het maatschappelijk welzijn in Valkenswaard.
De gemeente vervult een coördinerende rol, waarin het ‘binden’, ‘boeien’ en ‘verbinden’ van
vrijwilligers(organisaties) en overige belanghebbenden centraal staat, met als doel de
continuïteit van vrijwillige inzet te waarborgen.
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Als titel voor deze beleidsnota – en als ‘Leitmotiv’ voor het beleidstraject – is gekozen voor
‘Binden, Boeien en Verbinden’. Uitgangspunt hierbij is, dat dit beleid een bijdrage levert aan
het binden en boeien van vrijwilligers, zodat huidige vrijwilligers behouden blijven en nieuwe
(groepen) vrijwilligers aangetrokken worden.
Bovendien duidt de titel op het leveren van een bijdrage aan het verbinden van betrokken
partijen om op die manier verdergaande samenwerking te stimuleren en de kwaliteit van
vrijwillige inzet te verhogen. Daarbij valt te denken aan samenwerking tussen gemeentelijke
diensten, onderwijs, bedrijven, vrijwilligers(organisaties) en welzijnsinstellingen.
2.4

Kernwaarden

Bij de uitvoering van dit beleid worden de volgende kernwaarden gehanteerd:
•
•
•
•
•

Respect
Betrokkenheid
Stimulering
Samenwerking
Innovatie

Deze vijf kernwaarden zijn – op basis van specifieke deskundigheid en (praktijk)ervaringen –
gedefinieerd door de Klankbordgroep Vrijwilligersbeleid. Het zijn de basisvoorwaarden om te
komen tot een gedragen, doorwrocht en werkbaar vrijwilligersbeleid.
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3.

Vrijwillige inzet

3.1

Definitie

Volgens de meest gangbare definitie is vrijwilligerswerk: ‘werk dat in enig georganiseerd
verband, onverplicht (dus: uit vrije wil) en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen
of voor de samenleving’.
Er is echter een ‘probleem’ met deze definitie. Veranderingen binnen de Nederlandse civil
society resulteren in tal van initiatieven – veelal afkomstig uit de samenleving, afkomstig van
burgers dus – waarop het oude etiket niet meer goed lijkt te passen. Bovendien is er de
‘gevoelskwestie’ rond de term vrijwilligerswerk, die een wat oubollig imago draagt.
De laatste jaren duikt steeds vaker het begrip ’vrijwillige inzet’ op, dat beoogt recht te doen
aan de veranderende beleving van de maatschappelijke betrokkenheid van burgers.
Hoe zit het bijvoorbeeld met die ‘vrije wil’ uit de huidige definitie in het geval van verplichte
bardiensten in de sportkantine, maatschappelijke stages, vrijwillige inzet van werknemers, of
de re-integratie van langdurig werklozen via vrijwillige inzet?
Ook de andere elementen van de definitie (onbetaald, georganiseerd, ten behoeve van de
samenleving) staan ter discussie. Doen deze aspecten voldoende recht aan de manieren
waarop vrijwillige inzet kan plaatsvinden en bieden ze een goed uitgangspunt voor
toekomstige ontwikkelingen?
Betekent dat nu dat we de huidige definitie van vrijwillige inzet overboord moeten gooien?
Nee, dat betekent het niet. De algemene teneur van de definitie is voldoende bruikbaar, zolang
we ons realiseren dat er niet één waarheid is. Afhankelijk van doel, motieven,
organisatiecontext, mate van vrijwilligheid en dergelijke kunnen betrokkenen de definitie
oprekken of versmallen. Wel kiezen we vanaf nu voor het modernere begrip ‘vrijwillige inzet’
in plaats van ‘vrijwilligerswerk’.
3.2

Maatschappelijk belang

Valkenswaard is een dorp dat bruist. Vrijwillig zetten inwoners zich in om anderen te helpen,
om met anderen samen te werken bij het uitvoeren van activiteiten en het bereiken van
gemeenschappelijke doelen. Dat kan langdurig zijn of incidenteel. Dat kan georganiseerd zijn
of in losse, tijdelijke verbanden. In verenigingen, actiegroepen, evenementen, wijk- en
buurtraden of in spontaan gevormde groepen.
Als het erop aankomt zijn inwoners van Valkenswaard creatief in het bereiken van
gemeenschappelijke doelen en kent hun verbeelding geen grenzen. Al deze activiteiten
vormen samen een aanzienlijk deel van de sociale infrastructuur van Valkenswaard. Alleen al
om die reden is vrijwillige inzet onmisbaar.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek levert 42 procent van de Nederlanders
vrijwillige inzet. Per vrijwilliger gaat het dan om gemiddeld 3,7 uren per week. Het CBS geeft
geen cijfers over maatschappelijke inzet van jongeren onder 18 jaar, maar duidelijk is wel dat
de vrijwillige inzet in de leeftijdsgroep 18-24 jaar niet of nauwelijks achterblijft bij die van
andere (oudere) leeftijdsgroepen, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht1.

1

Bron: ‘Vrijwillige inzet 2008’, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2009.
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Het maatschappelijk belang van vrijwillige inzet komt onder meer op de volgende wijze tot
uiting:
•
•

•
•
•
•
•
•

3.3

Zelfontplooiing: door vrijwillige inzet kunnen mensen hun kwaliteiten inzetten, maar
ook nieuwe kennis en vaardigheden opdoen.
Participatie: voor veel mensen is vrijwillige inzet een leuke en nuttige tijdsbesteding.
Voor mensen die een uitkering ontvangen kan vrijwillige inzet in het kader van reintegratie een opstap zijn naar betaald werk. Bovendien wordt vrijwillige inzet steeds
vaker toegepast in het kader van inburgering en integratie.
Sociale cohesie: vrijwillige inzet kan een belangrijke impuls geven aan het versterken
van sociale verbanden. Door zorg en aandacht kunnen mensen bijvoorbeeld langer
thuis blijven functioneren.
Democratie: door vrijwillige inzet is beïnvloeding van maatschappelijke processen
mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van burgerinitiatieven die voortkomen uit
buurtverenigingen of wijkcomités.
Leefbaarheid: veel vrijwillige inzet richt zich op de bevordering van de leefbaarheid in
Valkenswaard.
Kanalisatie: sommige vormen van vrijwillige inzet bieden een uitlaatklep voor
maatschappelijke behoeften, zoals inspraak (buurtverenigingen) of emancipatie
(belangengroepen).
Solidariteit: burgers kunnen hun betrokkenheid bij anderen en/of de samenleving
tonen.
Pluriform aanbod: uitbreiding en versterking van het aanbod van activiteiten, doordat
veel maatschappelijke initiatieven/activiteiten worden gedragen door vrijwilligers.
Soorten vrijwillige inzet

Vrijwillige inzet is erg divers. Verschillende (groepen) mensen zetten zich op verschillende
manieren in voor verschillende doelgroepen. We doen een kleine greep.
•

Vrijwilligersorganisaties: de bekendste vorm van vrijwillige inzet is het werk dat
mensen op vrijwillige basis verrichten in verenigingen, stichtingen en instellingen.
Bestuursfuncties, hand- en spandiensten, activiteitenbegeleiding en onbezoldigde
advisering zijn slechts een paar voorbeelden.

•

Burgerinitiatieven: lang niet alle vrijwillige inzet vindt plaats binnen
vrijwilligersorganisaties. Ook in de vorm van buurt- of wijkinitiatieven vindt
vrijwillige inzet plaats. Burgers organiseren zich in buurtcomités en wijkplatforms om
zo verbeteringen in hun leefomgeving te (helpen) realiseren.

•

Gezinnen: vormen van gezinsvrijwilligerswerk zijn te vinden in gastgezinnen,
kinderopvang en jeugd- en gezinszorg.

•

Jongerenparticipatie: vaak wordt gezegd dat jongeren relatief moeilijk te verleiden zijn
tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Maar is dat wel zo? Er zijn veel voorbeelden
van vrijwillige initiatieven waarin jongeren een belangrijke rol vervullen. Vaak
worden zij betrokken vanwege hun ‘frisse kijk’ of creatieve inbreng en vaak betreft
het initiatieven op projectbasis (= beperkt in de tijd), omdat veel jongeren wel degelijk
actief willen zijn, maar zich niet voor al te lange tijd aan een bepaalde activiteit willen
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binden. Ze willen veel verschillende dingen kunnen doen.
•

Ouderenparticipatie: senioren – althans, veel senioren – hebben er geen behoefte aan
om na hun werkzame leven op hun lauweren te rusten. Ze willen zich inzetten voor de
samenleving, ze willen hun belangen behartigen en/of ze willen hun kennis, kunde en
(levens)ervaring inzetten. Zijzelf en ook de samenleving varen daar wel bij.

•

Maatschappelijke stage: vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn maatschappelijke stages
verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Die stage is bedoeld om
jongeren kennis te laten maken met en een onbetaalde bijdrage te laten leveren aan de
samenleving.

•

Werknemersvrijwilligerswerk: steeds meer bedrijven tonen zich betrokken bij de
samenleving. Ze zetten hun medewerkers in als coach of adviseur op specifieke
terreinen. Ze leveren kennis aan maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties of ze
zetten zich in voor goede doelen. De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij
vrijwilligerswerk verdient daarom bijzondere aandacht.

•

Online vrijwilligerswerk: simpel gezegd: vrijwillige inzet die via internet wordt
verricht. Het is op zichzelf niet nieuw, maar in sommige landen (VS, Canada) is het
online vrijwilligerswerk verder ontwikkeld dan in ons land. Niettemin: ook hier wint
het langzamerhand terrein.

Alle vormen van vrijwillige inzet hebben behoefte aan ondersteuning. Vaak betekent dit dat
afhankelijk van soort en omvang maatwerk gewenst is c.q. vereist wordt.
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4.

Omgevingsanalyse

4.1

Inleiding

Aan deze beleidsnota ligt een analyse van de belangrijkste interne en externe factoren ten
grondslag. Aan de externe kant onderscheiden we de pull- en de push-factoren.
De pull staat voor de vraag (‘trekkracht’) die vrijwilligers(organisaties) en andere
belanghebbenden hebben in termen van wensen en eisen.
Met de push wordt het aanbod (‘duwkracht’) bedoeld van nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen en technologie. Welke nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden zijn er en
hoe kunnen we daar als gemeente van profiteren?
Aan de interne kant zien we de derde kracht: de portfolio, de ‘huidige activa van de interne
organisatie’ ofwel: wat heeft de gemeente op dit moment te bieden op dit terrein?
Onderstaande analyse is het resultaat van de schriftelijke enquête onder ruim 200
vrijwilligers(organisaties) en overige belanghebbenden in Valkenswaard en ook de consultatie
van de Klankbordgroep Vrijwillige Inzet. Een toelichting op de omgevingsanalyse is
opgenomen in bijlage 1.
4.2

Push

Nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden die kansen bieden:
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
• Burgerparticipatie/-initiatief (actief burgerschap/het heft in eigen hand).
• Maatschappelijke stage (Mas - nieuwe vormen van vrijwillige inzet).
• Maatschappelijk makelaar (als gevolg van toenemende behoefte aan bemiddeling).
• Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO - nieuwe vormen van vrijwillige
inzet).
• Humanisering (streven naar meer humane verhoudingen tussen mensen/groepen).
• Globalisering (exotische ervaringen binnen handbereik).
• Multiculturalisering.
• Informatisering (nieuwe media).
• Toenemende vrije tijd (nieuwe groepen potentiële vrijwilligers).
4.3

Pull

Eisen en wensen van (vrijwilligers)organisaties en overige belanghebbenden:
• Eigenaarschap bij de gemeente borgen en uitdragen.
• Doelmatige ondersteuningstructuur (als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen).
• Meer maatwerk (ongebondenheid, tijdelijkheid en flexibiliteit).
• Maatschappelijke makelaarsfunctie (individueel, Mas en MBO).
• Betere toegankelijkheid gemeente (klant-/vraaggerichtheid / informatievoorziening).
• Stimuleren en faciliteren van nieuwe partnerschappen (verbinden).
• Meer aandacht en ondersteuning van kwetsbare groepen (o.a. vermaatschappelijking
van de zorg).
• Vermindering van regeldruk.
• Transparant subsidiebeleid.
• Herkenning, erkenning, promotie en waardering van vrijwillige inzet.
• Deskundigheidsbevordering (professionalisering).
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•
•

4.4

Borgen van kennis en ervaring.
Oormerken en daadwerkelijk investeren van overheidsgelden voor beoogde
bestemming.
Portfolio

Huidige situatie van de interne organisatie:
• Onvoldoende duidelijkheid wie nu verantwoordelijk is voor het (uitvoerend) beleid.
• Beleid en uitvoering Leefomgevinggericht Werken (LOGW - incl. wijkcoördinatoren).
• Wijk- en dorpsraden, buurtverenigingen, bewonersorganisaties.
• Wijkontwikkelingsplannen.
• Steunpunt vrijwilligerswerk (Paladijn).
• Subsidies.
• Collectieve verzekeringen.
• Accommodaties.
• Erkenning en waardering.
• Deskundigheidsbevordering.
• Hand- en spandiensten.
• WMO Adviescommissie Vraagzijde.
• Sportraad.
• Cultuurfonds.
4.5

SWOT-analyse

Met behulp van de omgevingsanalyse zijn de volgende sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen te signaleren. In de paragrafen na het schema zijn toelichtingen opgenomen.
Sterkten:

Zwakten:

Leefomgevinggericht werken
Collectieve verzekeringen
Subsidies
Erkenning en waardering
Deskundigheidsbevordering
Formele adviesorganen
Hand- en spandiensten

Onvoldoende eigenaarschap
Informatievoorziening
Promotie van vrijwillige inzet
Wet- en regelgeving

Kansen:

Bedreigingen:

Strategisch verbinden van partijen
Maatschappelijk betrokken ondernemen
Nieuw potentieel vrijwilligers
Steunpunt / makelaar
Burgerinitiatief
Ondersteuning kwetsbare groepen
Multiculturalisering
Vermindering regeldruk
Informatisering / globalisering
Europees Jaar Vrijwillige Inzet 2011
Evaluatie van beleid
Integratie gehandicapten in de samenleving
Vergrijzing (benutten ‘zilveren kracht’)

Eisen aan vrijwillige inzet
Flexibilisering / individualisering
Vergrijzing en ontgroening
Verhoging van de AOW-leeftijd
Druk op onderwijs en stagebieders (Mas)
Bezuinigingen
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4.5.1 Sterkten
Leefomgevinggericht Werken (LOGW)
Met het LOGW probeert de gemeente de leefbaarheid en de leefomgeving op peil te houden
en waar mogelijk te verhogen door sneller in te spelen op de veranderende vraag van
inwoners van Valkenswaard en gezamenlijk oplossingen tot stand te brengen. Dat geldt zowel
op fysiek als op sociaal-maatschappelijk gebied. Voorbeelden zijn het realiseren van de
fietscrossbaan, de hartritmeherstellers, de herinrichting van de Bakkerstraat en de Peperstraat,
de wijkontwikkelingsplannen en de wijk- en dorpsraden.
De wijkcoördinatoren vormen de verbindende schakel tussen de bewoners en de gemeente.
Zij vertalen de vraag van burgers en bedrijven en adviseren het gemeentebestuur om tot zo
breed mogelijk gedragen oplossingen te komen.
Collectieve verzekeringen
Het ligt voor de hand dat de gemeente Valkenswaard geen enkele vrijwilliger onverzekerd wil
laten rondlopen. Om vrijwilligers meer ruimte te geven en de administratieve lasten te
beperken is voor alle vrijwilligersorganisaties in Valkenswaard een gratis
verzekeringenpakket beschikbaar.2
De gemeente heeft daarvoor – via de VNG als ‘tussenpersoon’ – een contract afgesloten met
Centraal Beheer / Achmea. Valkenswaard heeft gekozen voor het meest uitgebreide pakket
dat deze verzekeringsmaatschappij te bieden heeft.
De vrijwilligerspolis voorziet erin dat alle Valkenswaardenaren die ingeschreven staan in de
GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) automatisch verzekerd zijn voor het verrichten van
vrijwilligerswerk. De polis dekt aansprakelijkheid, ongevallen, ongevallen auto/inzittenden en
persoonlijke eigendommen.3
Subsidies
De gemeente Valkenswaard verstrekt jaarlijks subsidies voor een groot aantal
maatschappelijke doeleinden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en
structurele subsidies. Een en ander is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2001
gemeente Valkenswaard laatstelijk gewijzigd op 8 november 2007.

2

Op 29 januari 2009 is een convenant gesloten tussen VWS, BZK en VNG om het afsluiten van lokale
vrijwilligersverzekeringen te bevorderen. Jaarlijks wordt een bedrag van vier miljoen euro aan het
Gemeentefonds toegevoegd om gemeenten in staat te stellen voor alle vrijwilligers de benodigde verzekeringen
af te sluiten. De middelen worden uitgekeerd via de maatstaf ‘inwoners’, zoals die in het Gemeentefonds wordt
gehanteerd. Het is van belang deze gelden uit het Gemeentefonds blijvend te oormerken voor de daartoe beoogde
bestemming.
3

Let wel: WA en bestuurdersaansprakelijkheid zijn niet gedekt. Dat betekent, eenvoudig gezegd, dat derden niet
bij de gemeente kunnen claimen, alleen de vrijwilligers zelf. Zij doen dat in eerste instantie bij de organisatie
waarvoor ze het vrijwilligerswerk verrichten. Pas in tweede instantie, als die betreffende organisatie
ontoereikend verzekerd is, kan via de gemeente de claim worden ingediend.
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Erkenning en waardering
De gemeente Valkenswaard erkent en waardeert de vrijwillige inzet van haar inwoners door
de organisatie van het jaarlijkse vrijwilligersfeest, de vrijwilligersprijs en uitreiking van
gemeentelijke vrijwilligerspenningen.
Formele adviesorganen
De gemeente Valkenswaard heeft middels instellingsbesluiten de relatie met een aantal
adviesorganen geformaliseerd, zoals de WMO Adviesraad Vraagzijde, de Sportraad, de
Jongerenraad, het Gehandicaptenplatform, de Wijkraad Dommelen en de Dorpsraad Borkel
en Schaft. Deze adviesorganen geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de
raad. Hiermee wordt interactieve beleidsvorming mede inhoud gegeven.
Hand- en spandiensten
Gemeentelijke instellingen leveren regelmatig praktische hand- en spandiensten voor
maatschappelijke initiatieven waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Denk aan
evenementen als de Doe-week, het Bloemencorso, de Truckrun, carnaval, de Straatspeeldag
en de Handelse Processie. Op deze wijze draagt de gemeente Valkenswaard als een
maatschappelijk betrokken organisatie bij aan de vitaliteit van de Valkenswaardse
gemeenschap.
4.5.2

Zwakten

Na de toelichting op elke zwakte, kans en bedreiging wordt aangegeven dat actiepunten
benoemd dienen te worden in de nog op te stellen uitvoeringsnota’s. Daarbij wordt vermeld
op welke van de genoemde ‘basisfuncties voor vrijwillige inzet’ de actiepunten betrekking
hebben.
Onvoldoende eigenaarschap
Er wordt een (te) grote afstand ervaren tussen vrijwilligers(organisaties) en de gemeente,
vooral ten aanzien van toegankelijkheid, klantgerichtheid en het ontbreken van een vast
aanspreekpunt binnen de gemeente.
Ook de aanwezige kennis en ervaring op het gebied van vrijwillige inzet is, volgens de
respondenten van de schriftelijke enquête en de klankbordgroep, beperkt. Het feit dat de
gemeente de uitvoerende taken heeft uitbesteed aan Paladijn (o.a. het Steunpunt
Vrijwilligerswerk) laat onverlet dat de gemeente eindverantwoordelijk is voor beleid en
uitvoering. Bovendien is er sprake van wederzijds belang. Het zou dus de voorkeur verdienen
om nadrukkelijker samen op te trekken.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ‘verankeren’.
Informatievoorziening
Het vinden van benodigde informatie wordt als bijzonder lastig – en soms zelfs onmogelijk –
ervaren. De meest voor de hand liggende informatiebronnen, zoals de website van de
gemeente en de website van Paladijn bieden hiervoor momenteel geen of onvoldoende
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soelaas. Ook de beperkte openingstijden van het Steunpunt Vrijwillige Inzet wordt als
ongewenst ervaren.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ‘verbreiden’.
Promotie vrijwillige inzet
Volgens de enquêteresultaten en de klankbordgroep worden de mogelijkheden om inwoners
van Valkenswaard te informeren, te inspireren en te stimuleren tot vrijwillige inzet
onvoldoende benut. Ook het ‘oubollige’ imago dat vrijwillige inzet nog steeds bij veel
mensen heeft, vraagt om extra communicatie-inspanning.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ‘verbreiden’.
Wet- en regelgeving
In de praktijk blijken vrijwilligers(organisaties) regelmatig last te hebben van lokale regels.
Veel onbegrijpelijk papierwerk, trage procedures, onvoldoende transparantie, de kosten en de
beperkingen op het gebied van accommodaties belemmeren vrijwilligers in het uitvoeren van
hun werkzaamheden.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ‘vertalen’.
4.5.3 Kansen
Strategisch verbinden van partijen
De erkenning van het feit dat de overheid niet in haar eentje verantwoordelijk kan zijn voor de
kwaliteit van de samenleving wint steeds meer terrein. Rollen en taken van de overheid
verschuiven. De verschuiving ‘van welvaartsstaat naar welvaartssamenleving’ en het concept
van de ‘civil society’ komen op. Door deze ontwikkelingen gaan maatschappelijke en
vrijwilligersorganisaties en bedrijven sectoroverschrijdend werken en begeven zij zich ook op
sociale en economische terreinen, waar zij voorheen niet kwamen.
Zo ontstaan nieuwe sociale partnerschappen (NSP) op het gebied van sociale infrastructuur,
werkgelegenheid, zorg, sport, cultuur, sociale integratie, veiligheid, leefbaarheid en
armoedebestrijding, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis, kunde en
netwerk met als doel: verbetering van de sociale en maatschappelijke verhoudingen. De
gemeente treedt daarbij initiërend, stimulerend en faciliterend op.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ‘verbinden & makelen’.
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is een niet meer weg te denken trend in
Nederland. Met MBO wordt bedoeld dat een bedrijf haar maatschappelijke betrokkenheid
tastbaar maakt en de verantwoordelijkheid voor de samenleving actief vertaalt in ‘iets terug
doen’ voor de maatschappij in het algemeen of voor de directe eigen omgeving.
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Dit kan op verschillende manieren, door de inzet van mensen en middelen.
Werknemersvrijwilligerswerk, NL Doet en het groeiend aantal lokale MBO-netwerken en
Maatschappelijke Beursvloeren zijn hier sprekende voorbeelden van.
Gemeenten, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties die op deze manier met bedrijven
samenwerken, worden zich ervan bewust dat gespecialiseerd advies, praktische hulp en
uitwisseling van vaardigheden vaak belangrijker zijn dan directe financiële steun.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ‘verbinden & makelen’.
Nieuw potentieel vrijwilligers
De Maatschappelijke stage (Mas) is vanaf het schooljaar 2011-2012 verplicht voor alle
middelbare scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwillige inzet
verrichten tijdens hun middelbare-schoolperiode.
Enerzijds levert de Mas een nieuw potentieel van ‘gelegenheidsvrijwilligers’ op. Anderzijds
toont onderzoek aan (De praktijk leert, Meijs 2010) dat leerlingen die een maatschappelijke
stage hebben gedaan een hoger niveau van burgerschap tonen dan leerlingen die nog geen
maatschappelijke stage hebben doorlopen. De maatschappelijke stage kan hierdoor een
positieve bijdrage leveren aan het creëren van vrijwilligers voor de toekomst.
Werknemersvrijwilligerswerk maakt de laatste jaren een enorme groei door in Nederland.
Duizenden medewerkers worden door hun werkgever in de gelegenheid gesteld om (al dan
niet in werktijd) vrijwillig met handen, hoofd en hart een bijdrage te leveren aan lokale
maatschappelijke activiteiten.
Hierdoor is een nieuwe vorm van vrijwillige inzet ontstaan. Ook maatschappelijke en
vrijwilligersorganisaties in Valkenswaard kunnen van deze ontwikkeling profiteren, mits ze
goed voorbereid zijn op dit aanbod van het bedrijfsleven.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in het kader van de basisfuncties ’vertalen’,
‘verbinden & makelen’ en ‘versterken’.
Steunpunt Vrijwillige Inzet
Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen neemt de vraag naar ondersteuning en
bijscholing van vrijwilligers(organisaties) en overige belanghebbenden toe. De komst van de
Maatschappelijke stage en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zijn hier voorbeelden
van. Ook vraagt prestatieveld 4 van de Wmo steeds meer aandacht.
Conform de ‘basisfuncties lokale ondersteuning’ heeft de gemeente Valkenswaard de taak om
vrijwillige inzet in de volle breedte te ondersteunen. Denk aan bemiddeling, advies, coaching,
deskundigheidsbevordering, strategisch verbinden van partijen, promotie, het borgen van
kennis en ervaring.
Valkenswaard beschikt (mede) daarvoor over een Steunpunt Vrijwillige Inzet, onderdeel van
de welzijnsorganisatie Paladijn, dat diverse diensten biedt op het terrein van vrijwilligerswerk,
zoals informatie en advies, deskundigheidsbevordering en een vacaturebank.
Een goed functionerend ‘Steunpunt Vrijwillige Inzet’ dat in deze toenemende vraag voorziet
draagt bij aan een bruisend en vitaal Valkenswaard (zie ook bijlagen 2 en 3, aandachtspunten
Steunpunt Vrijwillige Inzet en ondersteuningsbehoefte Steunpunten).

Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014, ‘Binden, Boeien en Verbinden’, maart 2011

14

Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in alle vijf de basisfuncties.
Maatschappelijk makelaar
Naast de traditionele vormen van vrijwillige inzet is er bij vrijwilligers meer en meer behoefte
aan flexibele vormen van vrijwillige inzet. Hierdoor wordt maatwerk in de bemiddeling
tussen de individuele vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie steeds belangrijker. Ook voor
de nieuwe vormen van vrijwillige inzet, zoals de maatschappelijke stage en
werknemersvrijwilligerswerk, is adequate bemiddeling ofwel ‘matching’ gewenst. Een goede
‘matchmaker’ kan, als spin in het web, de effectiviteit van bemiddeling aanzienlijk vergroten.
Ook de overheid bevestigt het belang van zo’n lokale makelaarsfunctie. Op basis van het
convenant dat OCW, VNG en VWS in december 2007 hebben gesloten voor de
‘makelaarsfunctie maatschappelijke stage en vrijwillige inzet’ ontvangen alle gemeenten sinds
medio 2008 geld van het Rijk ter stimulering van vrijwilligerswerk in het algemeen en voor
de maatschappelijke stage in het bijzonder.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ‘verbinden & makelen’.
Burgerinitiatief
Binnen het vrijwilligersveld wordt het begrip burgerinitiatief vooral gebruikt voor (nog) niet
formele, door de initiatiefnemers zelf ondernomen vrijwilligersactiviteiten op
maatschappelijke thema’s. Burgerinitiatieven ontstaan ‘spontaan’ en zijn vaak gericht op
verzet tegen (de grenzen van) bestaand beleid.
Van de overheid wordt verwacht dat zij ruimte geeft aan deze processen, zonder ze te willen
beheersen en reguleren. Het Instituut voor Publiek en Politiek constateert: ‘De participatie van
burgers in overheidsbeleid verschuift voor een deel naar participatie van de overheid in
burgerinitiatieven’.
Ook vrijwilligersorganisaties staan voor de vraag hoe om te gaan met burgerinitiatieven die
plaatsvinden binnen hetzelfde domein. Naar aanleiding van een initiatief kan de
‘buitenwereld’ bijvoorbeeld vragen stellen over de representativiteit en relevantie van de
organisatie. Aan de andere kant kan door samenwerking met een creatief burgerinitiatief het
eigen aanbod wellicht gemoderniseerd worden. Burgerinitiatieven kunnen op hun beurt
behoefte hebben aan een inhoudelijk ontwikkelde professionaliteit en praktische faciliteiten.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfuncties ’vertalen’ en ‘verbinden &
makelen’.
Multiculturalisering
Een andere belangrijke ontwikkeling is de multiculturalisering van onze samenleving. De
samenstelling van de bevolking verandert ingrijpend. Nederland kent een grote culturele
diversiteit, die ook steeds nadrukkelijker tot uitdrukking komt in vrijwilligersorganisaties.
Allochtonen zijn ondervertegenwoordigd in het vrijwilligerveld, maar verrichten wel veel
vrijwillige inzet in hun eigen organisaties. De taalbarrière, de onbekendheid met vrijwillige
inzet en het zich niet thuis voelen bij de organisatiecultuur van vrijwilligersorganisaties zijn
enkele redenen waarom allochtonen in mindere mate in het vrijwilligerswerk actief zijn.
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De uitdaging voor het Steunpunt Vrijwillige Inzet is om de verbinding te leggen tussen
vrijwillige inzet in zelforganisaties van allochtonen enerzijds en de Valkenswaardse
vrijwilligersorganisaties anderzijds.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfuncties ’vertalen’ en ‘verbinden &
makelen’.
Vermindering van regeldruk
Om het vrijwilligerswerk verder te versterken en vrijwilligers te blijven motiveren is het
belangrijk dat de administratieve lasten voor vrijwilligers worden teruggebracht. Ondanks de
vele verbeteringen in de afgelopen jaren hebben het Ministerie van BZK, de VNG en NOV
besloten om in 2010 op landelijk niveau te onderzoeken welke knelpunten
vrijwilligersorganisaties op dit punt ervaren.
De resultaten van dit onderzoek zullen door de gemeente Valkenswaard gebruikt worden om
bij te dragen aan het oplossen van eventueel bestaande knelpunten in wetten en regels voor
vrijwilligers(organisaties).
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfuncties ’vertalen’.
Informatisering / globalisering
Internet en het gebruik van mobiele telefoons zijn volkomen geïntegreerd in het leven van
veel mensen. Internet is een belangrijke bron van informatie. Op een goedkope en snelle
manier kunnen mensen netwerken opbouwen en met elkaar communiceren.
De toenemende technologische mogelijkheden kunnen ook gevolgen hebben voor de inhoud
van het werk van het Steunpunt Vrijwillige Inzet. Dit geldt bijvoorbeeld voor de werving van
vrijwilligers via digitale vacaturebanken en websites.
Informatisering brengt ook met zich mee dat naast face-to-face contacten nieuwe vormen van
contactlegging ontstaan en ook andere vormen van (online) vrijwillige inzet, zoals het
vrijwillig up-to-date houden van een website. Vanachter de computer kan iemand in zijn
eigen tijd in de hele wereld als vrijwilliger aan de slag.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfuncties ’vertalen’ en ‘verbinden &
makelen’.
Europees Jaar Vrijwillige Inzet 2011
Het jaar 2011 is door de Europese Unie uitgeroepen tot het jaar van Vrijwillige Inzet, ter
bevordering van actief burgerschap. De gestelde doelen van het Europese Jaar zijn zorgvuldig
gekozen en weerspiegelen de ambitie om goede voorwaarden voor vrijwillige inzet te creëren
in Europa:
• Tot stand brengen van een stimulerende omgeving voor vrijwilligerswerk in de EU.
• Verankeren van vrijwilligerswerk als onderdeel ter bevordering van burgerparticipatie.
• Versterken van de positie en verbetering van de kwaliteit van
vrijwilligers(organisaties).
• Vergemakkelijken van vrijwillige inzet en aanmoedigen van netwerking, mobiliteit,
samenwerking.
• Beloning en erkenning van vrijwillige inzet (o.a. systematische erkenning van
ontwikkelde vaardigheden en competenties).
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•

Bewustmaking van de waarde en het belang van vrijwilligerswerk als uiting van
burgerparticipatie.

Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfuncties ’vertalen’ en ‘verbreiden’.
Evaluatie van beleid
Nieuw beleid vraagt om zorgvuldige evaluatie, want alleen door terug te kijken zijn we in
staat goed vooruit te kijken. Met een goede evaluatie kan vastgesteld worden in hoeverre
beleid en uitvoering effectief zijn geweest en wat er in de toekomst nodig is om te verbeteren.
Uitvoeringsnota: actiepunt benoemen in de basisfunctie ‘verankeren’.
Integratie van gehandicapten in de samenleving
Integratie van gehandicapten in de samenleving is al (te) lang een wat moeizaam proces.
Natuurlijk zijn er in de voorbije jaren wel stappen gezet, maar die stappen zijn nog te klein en
bovendien te gering in aantal.
Vrijwillige inzet kan een uitstekend middel zijn om de integratie te bevorderen. Op een
laagdrempelige wijze kunnen gehandicapten een belangrijke bijdrage leveren aan het
functioneren van vrijwilligersorganisaties. Het is van belang ook dit potentieel aan
vrijwilligers aan te spreken.
Uitvoeringsnota: actiepunt benoemen in de basisfunctie ‘vertalen’.
Vergrijzing – gebruik maken van de ‘zilveren kracht’
Vaak wordt vergrijzing uitsluitend als een bedreiging beschouwd: de disbalans tussen de
diverse leeftijdsgroepen wordt gezien als belemmerend, onder meer met het oog op
economisch potentieel en maatschappelijke dynamiek.
Het spreekt echter voor zich dat ook deze medaille een keerzijde heeft: ouderen beschikken
over een schat aan ervaring en expertise die we niet terzijde mogen schuiven, maar die we
juist kunnen gebruiken om (onder meer) de vrijwillige inzet op tal van terreinen van
kwaliteitsimpulsen te voorzien.
Uitvoeringsnota: actiepunt benoemen in de basisfunctie ‘vertalen’.
4.5.4 Bedreigingen
Eisen aan vrijwillige inzet
Er bestaat een grote maatschappelijke behoefte aan de bijdrage van vrijwilligers.
Vrijwilligersorganisaties vrezen dat de komst van de Wmo extra druk zal leggen op de
vrijwillige inzet, waardoor overbelasting kan ontstaan bij de nu al actieve vrijwilligers. Dit
geldt vooral in de welzijns- en de zorgsector.
Er worden hogere (kwantitatieve en kwalitatieve) eisen gesteld aan vrijwilligers door de
toenemende professionalisering, uitbreiding van wettelijke voorschriften en hogere eisen aan
de kwaliteit van dienstverlening. Dit betekent dat van vrijwilligersorganisaties meer
flexibiliteit, meer maatwerk en meer organiserend vermogen worden gevergd.
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Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ’vertalen’.
Flexibilisering / individualisering
De interesse voor het soort vrijwillige inzet verschuift: de meer ‘traditionele’ vormen lopen
terug, terwijl activiteiten die tegemoet komen aan de persoonlijke interesses en behoeften
meer mensen trekken.
Men heeft meer belangstelling gekregen voor (kortdurende, ‘projectachtige’) activiteiten in
losse verbanden die minder intensief zijn. De kans dat mensen vrijwillige inzet gaan
verrichten neemt dus toe als de activiteiten aansluiten bij hun interesses, competenties en
talenten. Overigens moet hierbij wel worden aangetekend, dat (ook) bij projectachtige
activiteiten een ‘motor’ nodig is ten behoeve van continuïteit, initiatief en werving.
Op dat gegeven moeten organisaties waar vrijwilligers actief zijn meer inspelen in hun beleid.
Voor het Steunpunt Vrijwillige Inzet betekent dit: meer maatwerk leveren bij het matchen
tussen vraag en aanbod en vooral ook: organisaties waar vrijwillige inzet wordt verricht
voorbereiden op deze veranderingen.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfuncties ’vertalen’ en ‘verbinden &
makelen’.
Vergrijzing en ontgroening
De toenemende vergrijzing in Valkenswaard leidt tot een toename van hulpvragen. De
vergrijzing heeft op allerlei manieren effect op vrijwillige inzet. Niet alleen omdat het tot een
grotere zorgvraag leidt, maar ook omdat het van invloed is op het vrijwilligersbestand.
Immers, de vrijwilligers van organisaties die een belangrijke rol spelen in de hulp en zorg
voor ouderen vergrijzen ook. Dit betekent dat zij minder tijd hebben voor vrijwillige inzet.
Groepen senioren die meer tijd krijgen zijn onder bepaalde voorwaarden beschikbaar voor
vrijwillige inzet.
Het aantal jongeren neemt in de gemeente Valkenswaard verhoudingsgewijs af. Het potentieel
aan nieuwe vrijwilligers neemt daarmee evenredig af. Bovendien is de hoeveelheid vrije tijd
van jongeren eerder afgenomen dan toegenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor studenten die
onder een strenger studiefinancieringssysteem werken en daardoor veel minder vrije tijd
hebben dan vroeger.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ’vertalen’.
Verhoging van de AOW-leeftijd
De landelijke overheid – althans, een aanzienlijk deel daarvan – wil dat mensen langer
doorwerken om te voorkomen dat grote personeelstekorten ontstaan door de vergrijzing.
Fiscale prikkels moeten dat langer doorwerken stimuleren. Dit betekent minder tijd voor
vrijwillige inzet.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ’vertalen’.
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Druk op onderwijs en stagebieders
In Valkenswaard moeten naar schatting jaarlijks 1200 leerlingen uit het voortgezet onderwijs
een maatschappelijke stage volgen. Dit betekent dat met ingang van het schooljaar 2011-2012
jaarlijks meer dan 20.000 stage-uren aangeboden moeten worden. Om deze toestroom te
verwerken wordt veel gevraagd van Scholengemeenschap Were Di en de stagebieders
(maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties).
De gemeente Valkenswaard hecht veel waarde aan de maatschappelijke stage. Door
belangeloos iets voor een ander te doen, maken jongeren kennis met de samenleving en
ervaren zij hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander. Daarnaast maakt een
maatschappelijke stage de stap naar vrijwillige inzet in de toekomst kleiner. Gezien de
jaarlijkse omvang is een goede en zorgvuldige invoering van de maatschappelijke stage
belangrijk. Een effectieve en efficiënte ondersteuningsstructuur is daarbij onontbeerlijk.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ’verbinden & makelen’.
Bezuinigingen
De aangekondigde bezuinigingen van de rijksoverheid treffen ook de gemeente
Valkenswaard. Mogelijk heeft dit ook consequenties voor het niveau van ondersteuning van
lokale vrijwilligers(organisaties). Onderkend wordt dat juist een samenleving in economisch
zwaar weer behoefte heeft aan meer maatschappelijke c.q. vrijwillige inzet. ‘Meer met
minder’ vereist nog meer ‘ondernemerschap’ van maatschappelijke en
vrijwilligersorganisaties om hun continuïteit te waarborgen. De vraag is echter of ze daar
allemaal toe in staat zijn.
Uitvoeringsnota: actiepunten benoemen in de basisfunctie ’vertalen’ en ‘versterken’.
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5.

Speerpunten 2011-2014

5.1

Inleiding

De afgelopen jaren lagen de accenten van de gemeente Valkenswaard op het ondersteunen en
waarderen van vrijwilligers(organisaties) evenals het bemiddelen van individuele
vrijwilligers/scholieren. Resultaten hiervan zijn onder meer het Steunpunt Vrijwilligerswerk,
subsidies, collectieve verzekeringen, deskundigheidsbevordering, maatschappelijke stage,
hand- en spandiensten, het jaarlijkse vrijwilligersfeest en uitreiking van gemeentelijke
vrijwilligerspenningen. Hiermee is de basis gelegd voor een goede ondersteuning van
vrijwillige inzet.
Echter, de hiervoor geschetste omgevings- en SWOT-analyse vraagt om een herijking van het
beleid en de ondersteuningstructuur. Dit alles leidt tot 23 speerpunten op hoofdlijnen,
gerangschikt naar basisfunctie, voor de periode 2011-2014.
5.2

Basisfunctie: Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen

5.2.1 Definitie
De gemeente Valkenswaard is in staat om een visie te ontwikkelen op nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen en daar door interactieve beleidsvorming beleid op te
formuleren en uitvoering aan te geven.
Nieuwe ontwikkelingen als vrijwillige inzet bij inburgering, maatschappelijke stages,
werknemersvrijwilligerswerk of online vrijwilligerswerk vragen om een visie en beleid en ten
slotte om een gepast aanbod vanuit het Steunpunt Vrijwillige Inzet. Hieronder valt ook het
omgaan met belemmerende regelgeving en andere vormen van belangenbehartiging van
vrijwilligers.
5.2.2 Speerpunten
•
•
•
•

5.3

Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen vertalen naar nieuwe vormen van
vrijwillige inzet en wervingstrategieën.
Meer aandacht en betere ondersteuning van kwetsbare groepen.
Waar mogelijk verminderen van de regeldruk.
Oormerken en daadwerkelijk investeren van overheidsgelden voor beoogde
bestemming (Mas, ondersteuning en verzekeringen).
Basisfunctie: Verbinden & makelen

5.3.1 Definitie
De gemeente Valkenswaard is in staat om de verwachtingen en belangen van de verschillende
maatschappelijke spelers met elkaar te verbinden. Meer in het bijzonder: het makelen van
vraag en aanbod op terreinen die door de gemeente van speciaal belang wordt geacht.
5.3.2 Speerpunten
•

Strategisch verbinden van partijen en initiëren nieuwe sociale partnerschappen (NSP).
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•
•
•
•
5.4

Stimuleren en faciliteren van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO).
Faciliteren ‘matching’ maatschappelijke stages.
Faciliteren en mede financieren van een maatschappelijk makelaar.
Certificeren van een maatschappelijk makelaar.
Basisfunctie: Versterken

5.4.1 Definitie
De gemeente Valkenswaard is in staat om een effectieve ondersteuningsinfrastructuur op te
bouwen en te onderhouden. Voor het doelmatig versterken van vrijwilligers(organisaties) is
een ondersteuningsorganisatie nodig, waarvan de sociaal makelaar deel uitmaakt. Een
ondersteuningsorganisatie die in staat is ambities van de gemeente, scholen, centrum voor
werk en inkomen, bedrijven, individuele burgers en vrijwilligers(organisaties) aan elkaar te
koppelen.
5.4.2 Speerpunten
•
•
•
•

Stimuleren en faciliteren van nieuwe vormen van vrijwillige inzet.
Aanbod deskundigheidsbevordering herijken in relatie tot nieuwe ontwikkelingen.
Evaluatie van het functioneren van het Steunpunt Vrijwillige Inzet – indien nodig
stappen ondernemen.
Certificeren van het Steunpunt Vrijwillige Inzet.

Zie ook bijlage 2: aandachtspunten Steunpunt Vrijwillige Inzet.
5.5

Basisfunctie: Verbreiden

5.5.1 Definitie
De gemeente Valkenswaard is in staat om vrijwillige inzet te promoten en uiting te geven aan
de waardering van vrijwillige inzet. In feite gaat het in deze basisfunctie om vier
kernwoorden: inspireren, verleiden, verbreden en waarderen.
5.5.2
•
•
•
•

Speerpunten
Blijvende aandacht voor het ‘binden en boeien’ van vrijwilligers.
Verbeteren van de informatievoorziening.
Nadrukkelijk profileren en positioneren van het Steunpunt Vrijwillige Inzet.
Proactief verzamelen en publiceren van inspirerende praktijkvoorbeelden.

5.6

Basisfunctie: Verankeren

5.6.1 Definitie
De gemeente Valkenswaard is in staat om de opgedane kennis en ervaring met betrekking tot
vrijwillige inzet te borgen en vast te leggen.
Alle succesvolle aanpakken, goede voorbeelden, kennis en ervaring moet worden vastgelegd,
zodat een goede uitvoering van vrijwillige inzet beter geborgd is. Dit borgen moet gepaard
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gaan met een evaluatie, zodat uit opgedane ervaringen innovatieve aanpakken kunnen worden
ontwikkeld om te kunnen inspringen op (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen en deze te
kunnen vertalen. Daarmee is deze basisfunctie als het ware een voorloper van de basisfunctie
‘vertalen maatschappelijke ontwikkelingen’. Zo is de cirkel weer rond.
5.6.2 Speerpunten
•
•
•
•
•

Voorzien in één contactpersoon vanuit de gemeente.
Borgen van kennis en ervaring binnen de gemeente (eigenaarschap).
Borgen en uitdragen van kennis en ervaring van het Steunpunt Vrijwillige Inzet en
vrijwilligersorganisaties.
Installeren van een Klankbordgroep Vrijwillige Inzet.
Periodieke evaluatie van beleid en uitvoering (inclusief prestatieafspraken).
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Bijlage 1: Resultaten van de enquête en van consultatie van de Klankbordgroep (naar
basisfunctie lokale ondersteuning)
1.

Vertalen
•
•

2.

Samenwerking met het bedrijfsleven biedt kansen voor vrijwilligersorganisaties en de
gemeente (MBO-netwerk, maatschappelijke beursvloer).
Bij de vormgeving van het vrijwilligersbeleid dient aandacht te worden geschonken
aan integratie en participatie, onder meer voor wat betreft jongeren en allochtonen.
Verbinden & makelen

•

•
•

3.

Ten aanzien van vrijwillige inzet is de functie van ‘competentiemakelaar’ van groot
belang: die functie behelst het leggen van verbindingen tussen vrijwilligersorganisaties
onderling op het gebied van personen, materiaal en vooral competenties. Het moet
duidelijk worden wat vrijwilligers(organisaties) voor elkaar kunnen betekenen.
Het is van belang de samenwerking te bevorderen tussen vrijwilligersorganisaties
onderling en tussen vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Onderlinge bekendheid is
daarvoor cruciaal. Onderlinge contacten zijn noodzakelijk.
Ten aanzien van maatschappelijke stages is een goed overleg (gemeente - Were Di Paladijn) van belang.
Versterken

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een volledige inventarisatie van afgeronde en lopende zaken met betrekking tot
vrijwillige inzet is de basis voor het te ontwikkelen vrijwilligersbeleid’ (inzichtelijk
maken ‘wat er al is’).
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om vrijwilligersorganisaties te
faciliteren, onder meer waar het gaat om geschikte accommodaties, verzekeringen,
subsidies en vergunningen.
Bezien moet worden of en in hoeverre het mogelijk is om vacatiegelden en/of
onkostenvergoedingen te betalen voor vrijwillige inzet.
Het is van belang dat concrete initiatieven vanuit de wijk c.q. vrijwilligersorganisaties
actief door de gemeente worden ondersteund en/of gerealiseerd (voorbeeld: het
opknappen van een speeltuin).
De gemeente zou moeten zorgen voor indoor alternatieven als het, bijvoorbeeld door
slechte weersomstandigheden, niet mogelijk is om buiten(sport)activiteiten te
ondernemen.
Vrijwilligersorganisaties zouden een beroep moeten kunnen doen op de gemeente
voor ondersteuning bij de werving van vrijwilligers.
Met betrekking tot de vrijwilligersverzekering verdient een eenduidig A2gemeentenbreed beleid de voorkeur.
Vrijwilligersorganisaties hebben behoefte aan goede facilitering, niet alleen financieel,
maar ook op voor wat betreft materialen die bij andere vrijwilligersorganisaties of bij
de gemeente in onbruik of overtollig zijn.
Faciliteiten zoals subsidies en verzekeringen zijn nu slechts beschikbaar voor leden
(van verenigingen / stichtingen) die in Valkenswaard wonen, terwijl er ook
organisaties bestaan die weliswaar statutair in Valkenswaard gevestigd zijn, maar die
(veel) leden hebben buiten Valkenswaard.
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•

•
•
•
•

4.

Er bestaan hinderlijke, belemmerende discrepanties binnen het vergunningentraject.
Voorbeeld: de vergunning voor een groot evenement komt in de regel twee weken
voorafgaand aan dat evenement beschikbaar. De EHBO-vereniging heeft de
vergunning nodig om EHBO’ers beschikbaar te kunnen stellen, maar verlangt die
vergunning drie maanden voorafgaand aan het evenement.
De gemeente heeft een taak in het waarborgen van de veiligheid, onder meer met
betrekking tot het schenken van alcohol, stimulering van sportdeelname,
blessurepreventie en sociale veiligheid.
Het huidige vergunningentraject voorziet met name in ‘indekking’ van de gemeente en
dat doet afbreuk aan het feit dat het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid.
Klantvriendelijkheid bij de gemeente is voor verbetering vatbaar.
Er is een (te) grote afstand tussen de organisatoren en vrijwilligers enerzijds en de
gemeente anderzijds. Het zou de voorkeur verdienen meer samen op te trekken.
Verbreiden

•
•
•
•
•
•
•

5.

Goede communicatie tussen gemeente en vrijwilligers(organisaties) en tussen
vrijwilligers(organisaties) onderling is essentieel.
De aanstelling van een vaste gemeentelijke contactpersoon op het gebied van
vrijwillige inzet is van groot belang.
Er wordt tot dusver te weinig aandacht besteed aan pr en promotie van
vrijwilligerswerk.
Het Europees Jaar van de Vrijwilliger 2011 en ook initiatieven als NL Doet zijn goede
aanleidingen het vrijwilligerswerk extra onder de aandacht te brengen.
Bij de promotie van en informatievoorziening over vrijwilligerswerk is het
noodzakelijk nadrukkelijker aan de weg te timmeren, bij voorkeur ook via de nieuwe
media. De inbreng van de vrijwilligersorganisaties zelf is daarin van belang.
Het organiseren van ‘bindingsactiviteiten’ en andere waarderingsinstrumenten is van
belang om de waardering voor vrijwillige inzet en vrijwilligers(organisaties) te
benadrukken.
De gemeente heeft een taak in de werving van vrijwilligers en dient daartoe ook de
gebruikelijke media in te zetten, zoals de gemeentepagina in de Kempener Koerier, het
informatiebulletin Valkenswaard Om Te Weten en de gemeentelijke website.
Verankeren

•
•
•
•

Om het vrijwilligerswerk naar een hoger niveau te tillen is professionalisering
noodzakelijk.
Deskundigheidsbevordering in de vorm van cursussen, workshops en trainingen komt
de kwaliteit van het vrijwilligerswerk ten goede.
De gemeente heeft een taak in de opleiding van vrijwilligers c.q. in het faciliteren van
vrijwilligersorganisaties ten behoeve van de opleiding van vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk dient eigentijds en dynamisch te zijn om aantrekkelijk te zijn voor
potentiële (met name jeugdige) vrijwilligers.
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Bijlage 2: Aandachtspunten voor Steunpunten Vrijwillige Inzet (MOVISIE, 2010)
Diverse ontwikkelingen, zoals individualisering en keuzevrijheid, hogere kwaliteitseisen,
informatisering en de invoering van de Wmo, vragen om blijvende en zelfs meer aandacht
voor lokale vrijwillige inzet en vrijwilligersorganisaties. Voor lokale steunpunten hebben deze
ontwikkelingen ook gevolgen. Hieronder zetten we een aantal aandachtspunten voor
steunpunten op een rijtje.
•

Een duidelijke visie op vrijwillige inzet en hoe deze duurzaam te versterken. Aan de
overheid duidelijk maken dat het bij vrijwillige inzet om andere zaken gaat dan bij
verplichte vormen van participatie.

•

Weten in te spelen op nieuwe ontwikkelingen als inburgering, maatschappelijke stage
en andere nieuwe vormen van vrijwillige inzet door het ontwikkelen van aanbod in de
dienstverlening.

•

De relatie met (nieuwe) partners onderzoeken en partnerschappen tussen verschillende
maatschappelijke geledingen bevorderen en daarbij aandacht te hebben voor
ketensamenwerking en ketenaanpak.

•

Zich profileren, positioneren en verder professionaliseren en duidelijk maken waar zij
voor staan en wat zij kunnen betekenen.

•

Samen met organisaties aanpakken ontwikkelen om vrijwillige inzet in organisaties zo
aan te bieden dat het past bij de wensen van potentiële vrijwilligers en aansluit bij hun
ambities. Gericht werken aan win-win situaties: verwachtingen van vrijwilligers
(bijvoorbeeld competentieontwikkeling, loopbaanbegeleiding) en organisaties op
elkaar afstemmen.

•

Samen met het lokale vrijwilligersveld gedifferentieerde wervingsstrategieën
ontwikkelen om belangstelling van verschillende groepen te wekken (hoger
opgeleiden, senioren, jongeren, allochtonen). Extra aandacht geven aan groepen die
achterblijven wat betreft vrijwillige inzet.

•

Met organisaties de mogelijkheden en moeilijkheden bespreken om hen toegankelijk
te maken voor geïnteresseerde buitenstaanders (mensen die geen lid of deelnemer zijn
en niet tot de groep behoren).

•

Nieuwe manieren bedenken waarop vrijwillige inzet in de formele organisatiestructuur
georganiseerd kan worden. Het tekort aan kader (bestuurders) oplossen door het
organiseren van een meer projectmatige opzet van vrijwillige inzet en door netwerken
op te zetten waardoor bestuurders kunnen doorstromen en circuleren.

•

Meedenken over goede voorwaarden om vrijwilligers te behouden en aan zich te
binden, bijvoorbeeld door vrijwilligers op een gemakkelijke manier te verzekeren en
reiskosten op een makkelijke manier te vergoeden.

•

Meedenken over hoe de eigen organisatie te professionaliseren ten aanzien van
beleidsontwikkelingen, personeelsbeleid en marketing.
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Bijlage 3: Vrijwilligerscentrales nader bekeken (extract uit het onderzoek van
MOVISIE, 2008)
Dit extract is een weergave van de stand van zaken op het gebied van lokale steunpunten
vrijwillige inzet (ook wel vrijwilligerscentrales genoemd).
Samenvatting
Het grootste deel van de lokale steunpunten is onderdeel van een welzijnsstichting (56
procent). Dit is aanmerkelijk minder dan in 2006, toen dat nog 84 procent was. De contacten
(van de steunpunten) met de welzijnsstichting en de gemeente zijn over het algemeen goed.
Met de gemeente vindt het meeste contact plaats over de voortgang en de werkzaamheden van
het steunpunt in het kader van de prestatieafspraken. Ook over promotieprojecten en
maatschappelijke stages is vaak overleg.
Steunpunten spelen een steeds actievere rol in de coördinatie van maatschappelijke stages.
Het merendeel verwacht de komende jaren ook het maatschappelijk betrokken ondernemen
van bedrijven te ondersteunen.
Bij een steunpunt anno 2008 werken gemiddeld 2,5 fte aan betaalde krachten en 6,4 fte
vrijwilligers. Met name de formatie van steunpunten jonger dan 5 jaar is gegroeid. Dat geeft
aan dat ‘nieuwe’ steunpunten doorgaans worden opgezet met een vaste basis aan betaalde
krachten.
Een steunpunt heeft een gemiddeld budget van € 87.000,- waarvan het grootste deel besteed
wordt aan personeelskosten. Gemeenten blijven met structurele subsidies de belangrijkste
financier. Voor niet-structurele financiering kijken steunpunten veel minder (28 procent in
2008 tegenover 62 procent in 2006) naar gemeenten, maar kloppen zij ook aan bij de
provincie, fondsen en bedrijven.
De functies bemiddeling, informatie en advies blijven de meest uitgevoerde functies, waarbij
bemiddeling veruit de meeste tijd/capaciteit vergt. De effectiviteit van bemiddelingen is in de
voorbije jaren gestegen, zowel het aantal bemiddelingen als het percentage succesvolle
bemiddelingen. Bij de projecten waarin steunpunten actief zijn worden NL Doet en
maatschappelijke stage het meest genoemd. Ook met sociale activering is meer dan de helft
van de steunpunten actief.
Steunpunten voeren het werk niet alleen uit. Er zijn veel partijen waarmee samengewerkt
wordt. De gemeente, landelijke organisaties als MOVISIE, NOV en andere steunpunten
worden daarbij het meest genoemd. Deze landelijke organisaties worden, naast de CMO’s,
ook het meest genoemd als partijen waarvan steunpunten graag ondersteuning ontvangen.
Deze ondersteuning zou in de ogen van de steunpunten ideaal gesproken bestaan uit
inhoudelijke ondersteuning bij nieuwe activiteiten en ontwikkelingen en het uitwisselen van
kennis en ervaring.
Zelfstandigheid
Zelfstandigheid van het steunpunt
Zelfstandig
Deel van een brede welzijnsinstelling
Deel van de gemeente
Anders

% steunpunten
24
56
9
11
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Van de lokale steunpunten binnen dit onderzoek is ongeveer een kwart zelfstandig (tegen 16
procent in 2006). Ruim de helft van de steunpunten is onderdeel van een brede
welzijnsstichting (ingebed) en bijna een tiende is onderdeel van de gemeentelijke organisatie.
In 2006 waren dat er meer: 84 procent was toen onderdeel van een brede welzijnsstichting of
gemeente.
Samenwerkingspartners
Contacten met
Gemeente
Landelijke organisaties (MOVISIE, NOV)
Steunpunten Vrijwillige Inzet
Welzijnsinstellingen
Zorginstellingen
Onderwijs
Provinciale steunfuncties (CMO)
Media
Re-integratiebedrijven
Bedrijven
Informele zorgorganisaties
Fondsen
Koepelorganisaties
Serviceclubs (Rotary, Lions)
UWV
Sportservicecentra
Culturele platforms
Anders

% steunpunten
95
88
85
83
82
79
79
63
55
51
49
46
42
37
35
34
23
9

Zowel in 2006 als in 2008 wordt door steunpunten het meest samengewerkt met de gemeente,
landelijke organisaties als MOVISIE, Vereniging NOV en andere Steunpunten
Vrijwilligerswerk. In 2008 zijn welzijns- en zorginstellingen voor meer dan 80 procent van de
steunpunten een nieuwe belangrijke samenwerkingspartner.
60 tot 80 Procent van de steunpunten werkt zowel in 2006 als in 2008 samen met onderwijs,
provinciale steunpunten en de media. Een kleine meerderheid van de steunpunten werkt in
2008 samen met re-integratiebedrijven en bedrijven. In 2006 werden re-integratiebedrijven
nog niet als afzonderlijke categorie onderscheiden.
Partners waar minder dan de helft van de steunpunten in 2008 mee samenwerkt zijn informele
zorgorganisaties, fondsen (meer dan in 2006), koepelorganisaties, serviceclubs (ongeveer
even veel als in 2006), UWV, sportservicecentra en culturele platforms.
Dienstverlening
Functies
Bemiddeling (niet maatschappelijke stages)
Informatie en advies
Promotie
Deskundigheidsbevordering
Maatschappelijke stage

% steunpunten
93
93
89
87
77

Gem uren p/week
18
10
5
5
8
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Werkontwikkeling
Belangenbehartiging
Sociale activering / re-integratie
Maatschappelijk betrokken ondernemen
Faciliteiten
Informeel zorgloket (mantelzorg /
vrijwillige zorg)
Anders

76
73
67
57
51
41

8
4
15
6
12
24

33

26

Bemiddeling, informatie en advies zijn de meest uitgeoefende functies, maar ook promotie en
deskundigheidsbevordering zijn veel voorkomende functies. Andere functies die gemiddeld
meer dan 10 uur per week worden uitgevoerd zijn sociale activering/re-integratie en het
bieden van faciliteiten. De minste tijd wordt besteed aan belangenbehartiging.
Andere functies die genoemd zijn hebben betrekking op projecten als NL DOET, Beursvloer,
1001 Kracht, burenhulpcentrale, dorpspunt en regionaal overleg. De steunpunten verwachten
veel vaker ‘lokale makelaar maatschappelijk betrokken ondernemen’ te zijn. In 2006 werd in
32 procent van de steunpunten maatschappelijk betrokken ondernemen ondersteund. Dit is in
2008 teruggelopen naar 21 procent.
Het grootste knelpunt in de uitvoering van functies en projecten zijn het beperkte aantal uren
(door 63 procent genoemd) en de beperkte financiële middelen (53 procent). Daarnaast
ervaren ingebouwde steunpunten beperkte bewegingsruimte vanuit de welzijnsstichting.
Financiering
De grootte van het totale budget van lokale steunpunten vrijwilligerswerk is zeer verschillend.
Gemiddeld ligt het rond de € 87.000,-. Personeelskosten vormen de belangrijkste post met
gemiddeld zo’n 42.000 euro. Op de tweede plaats komen de huisvestingkosten, gevolgd door
kosten voor activiteiten en administratiekosten. Ten slotte worden als belangrijke
kostenposten ook extra kosten, zoals voor deskundigheidsbevordering, pr, communicatie,
faciliteiten en overhead genoemd. De meeste steunpunten krijgen structurele subsidie van de
gemeente (86 procent).
Extra financiering in structurele vorm buiten de gemeente komt weinig voor. Meestal gaat het
om projectfinanciering, afkomstig uit verschillende bronnen. Onderstaande tabel toont een
overzicht van de financiers waar steunpunten niet-structurele financiering vandaan halen.
Financier (niet structureel)
Gemeente
Provincie
Rijk
Europese Unie
Fondsen
Bedrijven
Scholen

% in 2006
62
29
24
niet bekend
24
18
18

% in 2008
28
24
18
12
32
28
25
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In vergelijking met 2006 valt op dat in 2008 financiering vanuit de gemeente voornamelijk
structureel is, maar dat voor projecten en andere activiteiten de gemeente niet meer
vanzelfsprekend de eerste partij is om financiering bij te verkrijgen. Het aantal steunpunten
dat projectfinanciering van bedrijven of fondsen verkrijgt is even groot.
Met aanbestedingsprocedures heeft ongeveer 20 procent van de steunpunten te maken gehad
en dat is een even groot deel als in 2006. Het gaat hierbij vooral om trajecten in het kader van
sociale activering.
Ondersteuningsbehoefte
Meer dan de helft van de lokale steunpunten heeft behoefte aan inhoudelijke ondersteuning
ten aanzien van nieuwe activiteiten en ontwikkelingen en behoefte aan overleg,
samenwerking en/of uitwisseling van kennis en ervaringen met soortgelijke steunpunten
vrijwillige inzet.

Behoefte aan ondersteuning
Inhoudelijk t.a.v. nieuwe activiteiten en ontwikkelingen
Overleg, samenwerking en/of uitwisseling van kennis en ervaring
Promotie vrijwillige inzet vanuit landelijke campagnes
Deskundigheidsbevordering van het steunpuntpersoneel
Ontwikkelen van imago en naamsbekendheid
Financiële vraagstukken (o.a. subsidies en fondsenwerving)
Het opzetten en managen van projecten
Regionalisering
De ontwikkeling naar een zelfstandige organisatie
Anders
Geen behoefte aan ondersteuning

% steunpunten
55
54
45
43
35
29
25
23
3
7
15

Partijen waarvan steunpunten graag ondersteuning ontvangen
Landelijke organisaties (o.a. MOVISIE, NOV)
Provinciale steunfuncties (o.a. CMO)
Andere steunpunten vrijwillige inzet
Bedrijfsleven
Gemeente
Onderwijs
Specifieke kennis- en adviesorganisaties
Anders

% steunpunten
84
60
40
27
24
9
6
4
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Bijlage 4: Samenstelling Klankbordgroep Vrijwillige Inzet
Aan het begin van het beleidstraject is een lokale Klankbordgroep Vrijwillige Inzet in het
leven geroepen. De Klankbordgroep bestaat uit Valkenswaardse mensen met een (zeer)
uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van vrijwillige inzet.
Uiteraard is de samenstelling van de Klankbordgroep niet willekeurig. De leden zijn benaderd
op basis van hun expertise en ervaring binnen tal van maatschappelijke sectoren: zorg,
welzijn, onderwijs, cultuur, religie, sport, jeugd en jongeren, politiek, sociaal-maatschappelijk
werk en buurtwerk.
Door omstandigheden zijn enkele leden niet in de gelegenheid geweest het beleidstraject te
vervolmaken. Niettemin gaat onze dank uit naar alle klankbordgroepleden voor hun
bereidheid en enthousiasme en hun waardevolle inbreng:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mevr. Juliëtte Perrée
mevr. Mieke van der Mierden
mevr. Carina Schils
mevr. Marianne Ahrens
dhr. Kees Fijneman
dhr. Jacques van Gerven
dhr. Frans van Vonderen
dhr. Jan Senders
dhr. Frans Janssen
dhr. Cas Kreijns
dhr. Evert Brom
dhr. Frans Segers
dhr. Rob van den Dungen
dhr. Bart Broekhuijse
dhr. Gerard Kors
dhr. Albert van Maasakkers
dhr. Erwin Vorstenbosch
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