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Inleiding	
 
Als vervolg op de beleidsnotitie vrijwilligerswerk onbetaalbaar 2018 – 2022 is dit uitvoeringsplan opgesteld. 
Binnen dit uitvoeringsplan dienen de vijf beleidsvoornemens uit de beleidsnotitie als leidraad: 
 

1. Passend vrijwilligerswerk 
2. Waardering en erkenning van vrijwilligers 
3. Versterking van vrijwilligersorganisatie 
4. Afstemming en samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties 
5. Toegankelijkheid gemeente voor bewoners initiatieven 

 
Binnen deze beleidsvoornemens zijn de rollen en taken van SMWO en gemeente Schouwen- Duiveland 
verschillend. De gemeente is vrijwel altijd opdrachtgever, financier en soms zelf ook uitvoerder. SMWO richt 
zich veel meer op de uitvoering. Als uitvoerende organisatie die uitvoering geeft aan de gemeentelijke ambitie. 
Naast aanspreekpunt en uitvoerder van het vrijwilligersbeleid zet SMWO zich vooral in op de verbindende rol. 
Deze verbindende rol zal in dit stuk verder aan bod komen onder andere in de vorm van een 
verbindingsmakelaar op het gebied van vrijwilligerswerk (zie 1.4). 
 
Vanwege de twee verschillende partijen en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden is ervoor 
gekozen om het rapport ook op deze wijze in te delen. In het eerste gedeelte worden de taken van SMWO 
aangeven (I. Uitvoeringsplan taken SMWO). In het tweede gedeelte worden de taken van de gemeente 
Schouwen – Duiveland toegelicht (II. Uitvoeringsplan taken gemeente).  
 
Het Uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van 2020 – 2024. Het Uitvoeringsplan geeft aanzet tot het 
uitvoeren van een gezamenlijke ambitie en daarmee is dit plan geen eindproduct. Het is de start van nieuw 
beleid, ambities die uitvoering krijgen en er zullen bovenal nieuwe, waardevolle verbindingen tot stand komen. 
Met het oog hierop zullen de onderdelen van het uitwerkingsplan in een communicatieplan worden vertaald. 
De verschillende onderdelen van het Uitvoeringsplan zullen tussentijds worden gemonitord. 
Na afloop van de periode van het Uitvoeringsprogramma zullen de verschillende onderdelen worden 
gemonitord. 
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Deel	I:		 Uitvoeringsplan	SMWO	
		
SMWO voert diverse beleidsvoornemens van het uitvoeringsplan uit. Als uitvoerende partij op het eiland heeft 
SMWO veel kennis over de cultuur op het eiland, de vraagstukken waarmee  vrijwilligersorganisaties kampen 
en daarnaast beschikt SMWO over een groot netwerk. Dit alles zal SMWO inzetten om nog meer die 
verbindende rol te vervullen.  Om zo zelf zichtbaar te worden maar ook andere vrijwilligersorganisaties 
optimaal van elkaar te laten leren  en  waar mogelijk krachten te bundelen.  
 

1.1. Beleidsvoornemen: Passend vrijwilligerswerk 
 
Maatschappelijk resultaat 4:  

• Actieve inzet van vrijwilligers 
• Beperken eenzaamheid 
• Activering ouderen 
• Inwoners kunnen langer thuis wonen 

 
Maatschappelijk resultaat 5:  

• Optimale match van vraag en aanbod 
• Meer handen voor informele ondersteuning van activiteiten  
• Minder mensen voelen zich eenzaam 

 
Op diverse wijzen geeft SMWO Schouwen-Duiveland inhoud aan dit beleidsvoornemen. De 
vrijwilligersvacaturebank en het Steunpunt Vrijwilligerswerk zijn daarvan de belangrijkste, maar ook de 
samenwerking met de bibliotheek rondom taalmaatjes en laaggeletterdheid, de uitvoering van Power-
workshops voor senioren en tot slot de aandacht voor vrijwilligerswerk en jongeren dragen bij aan de 
hierboven genoemde maatschappelijke resultaten voor “Passend vrijwilligerswerk”. 
 

1.1.1. Vrijwilligersvacaturebank 
SMWO beheert de vrijwilligersvacaturebank van Schouwen-Duiveland en faciliteert de vrijwilligersorganisaties. 
Deze zijn ondergebracht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk, waarvoor een aparte website is ontwikkeld: 
www.vrijwilligerspuntsd.nl. Zowel organisaties als (potentiële) vrijwilligers kunnen hier de nodige informatie 
vinden over vrijwilligerswerk. Organisaties kunnen met een eigen inlogcode vacatures plaatsen.  
Er staan op dit moment ongeveer 300 vacatures geregistreerd. Geïnteresseerden kunnen zelf hierop reageren, 
of, indien gewenst, ondersteuning en bemiddeling inschakelen van de medewerker van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk. Periodiek wordt nagegaan of de vacatures nog open staan en actueel zijn. 
In 2018 hebben 73 inwoners van Schouwen-Duiveland via de website naar vrijwilligerswerk gezocht en een 
groot deel heeft dit ook gevonden. Er zijn 15 mensen naar het kantoor van SMWO gekomen om bemiddeld te 
worden naar vrijwilligerswerk.  
 
In 2019 wordt de website vernieuwd en nog gebruiksvriendelijker gemaakt voor vrijwilligersorganisaties. Zij 
krijgen meer mogelijkheden om hun vacatures te beheren en worden “mede-eigenaar” van de website. Ook 
wordt de website meer een kennis-expertisecentrum voor vrijwilligersorganisaties. De website zal gaan 
fungeren als een vraagbaak voor van-alles-en-nog-wat wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. Kennis en 
vaardigheden rondom het werken met vrijwilligers zullen op de site worden aangeboden, zowel door SMWO, 
maar ook de vrijwilligersorganisaties zelf kunnen hun eigen deskundigheid openstellen voor andere 
organisaties. Er zullen workshops, trainingen en cursussen en e-learningmodules worden aangeboden, door 
SMWO en via hyperlinks door andere organisaties die specifieke kennis hebben. SMWO zal hierin een actieve 
rol vervullen en vrijwilligersorganisaties op Schouwen-Duiveland blijven attenderen op deze mogelijkheid en 
ook als er nieuwe modules op de site geplaatst worden. 
 

1.1.2. Verdere activiteiten t.b.v. optimale match van vraag en aanbod vrijwilligerswerk 
Via sociale media (twitter, facebook) worden berichten en nieuwsfeiten gedeeld met betrekking tot 
vrijwilligerswerk. Dit kunnen activiteiten zijn, themabijeenkomsten en algemeen nieuws over het doen van 
vrijwilligerswerk, de AVG of andere wetgeving en regelingen.  
Er is een mailinglist van vrijwilligersorganisaties op Schouwen-Duiveland, die o.a. gebruikt wordt voor het 
digitaal toesturen van een Nieuwsbrief enkele keren per jaar. Tijdens de persoonlijke contacten met de 
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verenigingen en organisaties wordt gecheckt of er eventueel nog wisselingen zijn m.b.t. de contactpersonen en 
de andere gegevens van de organisatie. Elke maand heeft SMWO een pagina in WereldRegio, waarop ook 
aandacht is voor openstaande vacatures. Er wordt aandacht besteed aan activiteiten voor vrijwilligers, zoals de 
jaarlijkse Vrijwilligersdag in december Er is een flyer over het Steunpunt Vrijwilligerswerk en deze wordt bij 
diverse activiteiten uitgedeeld.  
 
Vier keer per jaar organiseert het Steunpunt een Vrijwilligerscafé op diverse locaties. Er is bewust gekozen voor 
een geografische spreiding zodat we de (potentiële) vrijwilligers zo goed mogelijk bereiken. Deze 
Vrijwilligerscafé’s zijn bedoeld voor (nieuwe) vrijwilligers en voor organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. 
Actieve vrijwilligers komen aan het woord, er wordt soms een bepaald thema behandeld of er wordt een 
bestuurslid/voorzitter gevraagd om iets te vertellen over het aanbod van vrijwilligerswerk in zijn/haar 
organisatie. Hoewel SMWO er nog steeds vanuit gaat dat het Vrijwilligerscafé een goed concept is, blijven de 
resultaten voorlopig nog achter bij de doelstelling. In de komende tijd blijft het nog met elkaar zoeken naar een 
goede vorm waarin er meer input van de verenigingen komt. 
 
Tijdens de tweejaarlijkse bijeenkomst die door de gemeente wordt georganiseerd voor nieuwe inwoners, 
wordt aandacht gegeven aan de mogelijkheid voor het doen van vrijwilligerswerk.  
Ook bij andere presentaties van SMWO en relevante projecten wordt aandacht besteed aan het inzetten van 
kwaliteiten en talenten door het doen van vrijwilligerswerk en aan de mogelijkheden die het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk hiervoor biedt. Zo zijn we actief bij openbare dorpsraadvergaderingen, waar SMWO altijd 
vertegenwoordigd is. Daarnaast heeft SMWO ook met de dorpsraden overleg over inzet van vrijwilligers in het 
dorp ten behoeve van de leefbaarheid. Een voorbeeld hiervan zijn de hulpkringen die in inmiddels 6 kernen in 
Schouwen-Duiveland zijn opgestart. Uitbreiding van het aantal hulpkringen is in de nabije toekomst zeker te 
verwachten. SMWO heeft hierin een faciliterende en ondersteunende rol, ook in het kennis delen tussen de 
verschillende hulpkringen. 
 

1.1.3. Samenwerking met de bibliotheek Oosterschelde 
Met de bibliotheek in Zierikzee wordt samengewerkt op het gebied van Taalmaatjes en het Taalcafé en bij het 
(mede) organiseren van een bijeenkomst in de cyclus “Walk en Talk”. Het vrijwilligerswerk wordt hierbij onder 
de aandacht gebracht als mogelijke opstap naar betaald werk en als mogelijkheid om je te ontwikkelen en een 
actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. 
 

1.1.4. Vrijwilligers en senioren 
Het aantal ouderen op Schouwen-Duiveland zal komende jaren alleen maar toenemen. Dit biedt voor het 
vrijwilligerswerk grote kansen. Immers vanuit de groep vitale “jonge” ouderen mag verwacht worden dat ze 
zich als vrijwilliger voor de samenleving willen inzetten. In het najaar van 2019 start SMWO in samenwerking 
met stichting Gilde-De Bevelanden met Power-workshops voor senioren. In deze workshops leren senioren hun 
talenten en krachten te ontdekken, die zij kunnen benutten voor zichzelf, maar daardoor ook voor de 
maatschappij. Hiermee wordt isolement en eenzaamheid voorkomen, en bovendien kunnen zij zich voor hun 
minder vitale medemens inzetten. 
Ook bespreken de vrijwilligers van het Informatief Huisbezoek voor 75+-ers in onze gemeente altijd 
vrijwilligerswerk en het belang dat senioren zich als vrijwilligers inzetten. De te bezoeken ouderen, die nog niet 
als vrijwilliger actief zijn, proberen we er op deze manier van te overtuigen dat het werken als vrijwilliger niet 
alleen voor de samenleving, maar zeker ook voor henzelf als persoon baat heeft.  
 

1.1.5. Vrijwilligers en jongeren 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert in samenwerking met Pontes Pieter Zeeman een Maatschappelijke 
Stage (MAS) markt voor stageplaatsen bij vrijwilligersorganisaties. In 2018 namen 175 leerlingen hieraan deel 
en 12 organisaties. Op de Pieter Zeeman Doet-dag gaan derdeklasleerlingen vrijwilligerswerk doen en het 
Steunpunt organiseert dit in samenwerking met de school. 
 

1.1.6. Verder te ontwikkelen 
Uit bovenstaande en uit de taken voor SMWO is een aantal zaken te destilleren waaraan SMWO in de 
toekomst (meer) aandacht zal geven, zodat de ontwikkeling rondom passend vrijwilligerswerk door blijft gaan. 
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A. Meer bekendheid geven aan het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
Het blijft van belang, dat het Steunpunt continue aandacht krijgt, zodat in vrijwilligerswerk 
geïnteresseerde burgers op een gemakkelijke manier een weg weten te vinden richting passend 
vrijwilligerswerk.  
SMWO zal dit doen door: 

• Een regelmatige inzet van sociale media. 
• Duidelijke profilering van de website. 
• Nieuwsbrief 6x per jaar doorsturen. 
• De medewerker Steunpunt bezoekt minimaal twee vrijwilligersorganisaties per maand, zodat 

signalen en behoefte aan bv. deskundigheidsbevordering of onderlinge uitwisseling van 
kennis en vaardigheden, bevorderd wordt. De medewerker vervult hierbij een verbindende 
rol. 

• De medewerker Steunpunt is op verzoek aanwezig bij ledenvergaderingen van 
vrijwilligersorganisaties om te informeren, te signaleren en de onderlinge samenwerking te 
bevorderen. 
 

B. Meer bekendheid geven aan de rol van de vertrouwenspersoon. 
SMWO heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, die bij geschillen tussen organisatie en vrijwilliger, 
of tussen vrijwilligers onderling om raad, steun en advies kan worden geraadpleegd. De indruk 
bestaat, dat het onvoldoende bekend is dat deze vertrouwenspersoon er is. Daarom stelt SMWO zich 
ten doel: 

• Informeren van de vrijwilligersorganisaties over de mogelijkheden en de rol van een 
vertrouwenspersoon. 
 

C. De ontwikkeling van de verbindingsmakelaar-functie tussen vrijwilligersorganisaties in de gemeente. 
(zie 3.4.2.) 
 
 

1.2. Beleidsvoornemen: Waardering en erkenning van vrijwilligers 
 
Maatschappelijk resultaat 5:  

• Erkenning en waardering vrijwilligers 
 
Elke vrijwilliger heeft er recht op om de waardering te krijgen, die zijn/haar werk verdient. 
Vrijwilligersorganisaties dienen zich hiervan terdege bewust te zijn. Zonder deze waardering is de kans groter, 
dat de vrijwilliger stopt. Voor SMWO reden om hierover met organisaties in gesprek te gaan, hoe zij dit vorm 
kunnen geven. Hiernaast faciliteert SMWO op een aantal manieren mogelijkheden om vrijwilligers (extra) in 
het zonnetje te zetten. Dit door in de Inwonerskrant ruim aandacht te geven aan vrijwilligers(organisaties), 
door een jaarlijkse Dag van de Vrijwilliger te houden en een waarderingsactiviteit voor vrijwilligers in de 
gemeente te organiseren. 
 

1.2.1. Aandacht in De Inwonerskrant  
SMWO faciliteert de vrijwilligers van De Inwonerskrant niet alleen, ook zorgen we ervoor dat er in De 
Inwonerskrant ruim aandacht voor vrijwilligers en hun organisaties is. Daarvoor overlegt SMWO met de 
redactie over de rubriek “Vrijwilligersorganisatie van de Maand”. Deze organisatie wordt over het voetlicht 
gebracht, er komt een vrijwilliger aan het woord en de vrijwilligers van de organisatie krijgen allen een attentie. 
 

1.2.2. Dag van de Vrijwilliger 
In december is de jaarlijkse Dag van de Vrijwilliger. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert een 
waarderingsactiviteit voor vrijwilligers van alle organisaties. Hieraan wordt door 100-150 vrijwilligers aan 
deelgenomen. Voorbeelden uit de afgelopen jaren: theatervoorstelling, etentje, workshopaanbod en 
filmmiddag/avond. Vrijwilligers worden in het zonnetje gezet en krijgen een attentie mee. 
 

1.2.3. Verkiezing Jonge Vrijwilliger van het Jaar 
Op initiatief van de Rotary Zierikzee wordt de verkiezing van de jonge vrijwilliger georganiseerd en SMWO 
faciliteert en ondersteunt dit initiatief. Dit realiseert SMWO binnen de bestaande voorbereidingsactiviteiten 
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van de dag van de Vrijwilliger op 12 december 2019. Op deze dag  zal daarmee de eerste Jonge Vrijwilliger van 
het Jaar worden verkozen. De prijs wordt door de Rotary Zierikzee ter beschikking gesteld. 
 
 

1.3. Beleidsvoornemen: Versterking vrijwilligersorganisaties 
 
Maatschappelijk resultaat 5: 

• Meer gebruik deskundigheidsbevordering door SMWO 
• Vrijwilligersorganisatie weten waarvoor ze een beroep op SMWO kunnen doen 

 
Op het gebied van deskundigheidsbevordering is het belangrijk om de wensen en behoeften van organisaties te 
blijven achterhalen en daarop in te spelen. De medewerker van het Steunpunt Vrijwilligerswerk signaleert deze 
ondersteuningsbehoefte van verenigingen en organisaties en legt de nodige contacten en verbindingen. Op 
verzoek en indien haalbaar, wordt een aanbod ontwikkelt om de organisatie te versterken of wordt 
doorverwezen naar een andere deskundige partij. Het Steunpunt faciliteert en zet zich in om de ervaren 
obstakels in het werk voor vrijwilligersorganisaties, te beslechten en drempels weg te nemen voor nieuwe 
initiatieven. 

• Op regelmatige basis zal SMWO een behoeftepeiling onder vrijwilligersorganisaties houden 
om hun wensen te inventariseren op het gebied van deskundigheidsbevordering.  

• In de ontwikkeling van de nieuwe website krijgt deskundigheidsbevordering een prominente 
plek. E-learning door middel van het aanbieden van gerichte modules zal het voor 
vrijwilligersorganisaties gemakkelijker maken om gerichte kennis tot zich te nemen. 

• De website zal ontwikkeld worden tot een kennisexpertisecentrum voor organisaties op het 
gebied van vrijwilligers. 

• Middels de Sesamacademie wordt een passend aanbod gemaakt voor vrijwilligers(besturen). 
• Op basis van de behoeftepeiling zal SMWO een aanbod maken voor 

deskundigheidsbevordering voor organisaties. 
 

1.4. Beleidsvoornemen: Afstemming en samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties 
 
Maatschappelijk resultaat 5: 

• Vrijwilligersorganisaties kennen elkaar en elkaars kwaliteiten 
 
Hoewel als apart beleidsvoornemen opgenomen door de gemeente, komt de afstemming en samenwerking 
tussen vrijwilligersorganisaties in de andere beleidsvoornemens ook terug. Dit geeft aan het belang, dat de 
gemeente hecht aan deze onderlinge afstemming en samenwerking. SMWO onderschrijft het belang hiervan 
zeker en stelt haar verbindende rol dan ook centraal in het uitvoerend werk. In wat we nu al doen en blijven 
doen, maar ook in nieuwe vormen en mogelijkheden, in wat we nog gaan doen. 
 

1.4.1. SMWO als verbinder tussen vrijwilligersorganisaties 
SMWO profileert zich op diverse wijzen als verbinder tussen vrijwilligersorganisaties. Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk fungeert als centraal punt, als spin in het web. Spreekwoordelijk weeft SMWO zoveel mogelijk 
verbindingen tussen de verschillende organisaties. In de praktijk betekent dit voor nu en in de toekomst: 

• de ontmoetingsmomenten die SMWO organiseert, zoals het vrijwilligerscafé. Hier komen 
zowel vrijwilligers als organisaties samen en leren zij elkaar kennen. Zo heeft de 
atletiekvereniging, waar veel jonge vrijwilligers actief zijn, uitleg gegeven aan andere 
organisaties hoe zij juist deze vrijwilligers werven en binden aan de organisatie. De opzet van 
het vrijwilligerscafé zal nog worden aangescherpt, waardoor er meer vrijwilligers en 
organisaties naar toe (kunnen) komen. Dit heeft te maken met tijdstip van de 
ontmoetingsmogelijkheid ( ’s middags of juist ’s avonds), thema’s die centraal worden 
gesteld, de informatie die het vrijwilligerscafé te bieden heeft en de bekendheid van het 
vrijwilligerscafé. 

• de contacten die de medewerker van het Steunpunt heeft met de organisaties. Deze zijn 
altijd zoveel mogelijk op verbinding gericht. Doordat de medewerker veel organisaties en hun 
specifieke kwaliteiten kent, is het goed mogelijk om verbinding te leggen. Als de ene 
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organisatie iets ontbreekt, zal de medewerker deze in contact brengen met een organisatie 
die het wel in huis heeft. 

• de nieuwsbrief die SMWO maakt voor vrijwilligersorganisaties. 
• de website www.vrijwilligerspuntsd.nl. De website vervult al een verbindende rol, maar zal, 

zoals eerder in dit rapport aangegeven, totaal vernieuwd worden. Uiteindelijk zal de website 
ontwikkelen tot een kennis-expertisecentrum, dé plek waar vrijwilligersorganisaties op 
Schouwen-Duiveland elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren.  

• het gebruik van sociale media, zoals Facebook en Twitter, waar wij de activiteiten van 
vrijwilligersorganisaties onder de aandacht brengen en de oproepen van deze organisaties 
delen.  

• In 2019 is er vanuit SMWO voor sportverenigingen een aanbod ontwikkeld voor 
verenigingsondersteuning. Dit aanbod is weergegeven in een handboek waarin werkwijze, 
inzichten en kennis zijn opgenomen met als doel het proces van verenigingsondersteuning te 
professionaliseren. 

 
 

1.4.2. SMWO als verbindingsmakelaar tussen vrijwilligersorganisaties 
Naast de huidige activiteiten en de vernieuwing binnen deze activiteiten wil SMWO een nieuwe vorm van 
verbinden tussen vrijwilligersorganisaties introduceren: de verbindingsmakelaar. In deze constructie zal een of 
meerdere medewerkers van SMWO als taak hebben om bij organisaties langs te gaan, bij hen informatie te 
delen, op te halen en van daaruit kijken waar mogelijk verbindingen met andere organisaties te leggen zijn. 
Hiermee werken we niet uit direct aanbod of gewenst aanbod, maar gaan we nog dieper op zoek naar 
behoeftes en om van daaruit verbindingsmogelijkheden tussen de vrijwilligersorganisaties onderling te zoeken 
en te leggen. 
Op dit moment is het Steunpunt Vrijwilligerswerk nog niet op deze wijze werkzaam. Een dergelijke inzet van de 
medewerker(s) van het Steunpunt vraagt een arbeidsintensieve benadering, die in de huidige vorm niet 
aanwezig is. Het op voorhand meetbaar maken van deze inzet is daarbij een lastige, het zal er op neerkomen 
dat pas achteraf kan worden aangegeven op welke momenten en tussen welke organisaties (nieuwe) 
verbindingen zijn gelegd. Na een jaar zal worden geëvalueerd welke concrete resultaten de 
verbindingsmakelaar tot stand heeft kunnen brengen en hoe de vrijwilligersorganisaties deze inzet waarderen.  
Omdat de inzet van deze verbindingsmakelaarsfunctie, zoals gezegd, arbeidsintensief is en daardoor (deels) in 
de plaats zal komen van huidige activiteiten, zal het najaar 2019 worden benut om goed uit te kristalliseren 
hoeveel tijd deze functie zal vergen en of deze functie in de plaats van (een aantal) huidige activiteiten moet 
komen, of dat de functie op een andere wijze gefinancierd kan worden. Indien dit laatste niet het geval is, moet 
beslist worden welke activiteiten kunnen vervallen of welke op een andere manier georganiseerd kunnen 
worden zodat er voldoende tijd zal vrijkomen. Dit zal in overleg met de wethouder van de gemeente en het 
management van SMWO plaatsvinden waarna in 2020 volledig met deze functie verbindingsmakelaar kan 
worden gestart. 
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Deel	II.			 Uitwerkingsplan	taken	gemeente	
 
 
2.1. Beleidsvoornemen: De gemeente stimuleert mensen in een uitkeringssituatie vrijwilligerswerk als 

tegenprestatie te verrichten ’Ken je klant’ 
 
Om de tegenprestatie in de praktijk goed vorm te kunnen geven is het van belang om allereerst inzichtelijk te 
maken welke inwoners van Schouwen- Duiveland uitkeringsafhankelijk zijn en over welke mogelijkheden, 
vaardigheden en talenten zij beschikken. Hiertoe is het project ‘Ken je klant’ gestart vanuit het beleidsveld 
participatie. waarin inwoners met een uitkering worden uitgenodigd voor een gesprek. Inwoners worden 
geselecteerd die niet doorgeleid kunnen worden naar betaald werk maar mogelijk wel naar onbetaald 
werk/vrijwilligerswerk. Met participatie, Wmo en Steunpunt vrijwilligerswerk van SMWO zal gekeken worden 
welke mogelijkheden er zijn voor succesvolle matches met vacatures uit de Vrijwilligersvacaturebank en of er 
eventueel een specifiek traject voor deze doelgroep gestart kan worden. Naar aanleiding van deze verkenning 
wordt er een onderzoek gedaan naar een haalbaar traject voor deze doelgroep. Daarvoor wordt een 
aanvullend plan opgesteld.  
 
 

Te ondernemen acties:  
- Uitkomsten ‘ Ken je klant’ bespreken met Participatie, Wmo en SMWO 
- Brainstormsessie over mogelijk aanbod aan inwoners die mogelijk doorgeleid kunnen worden 

naar vrijwilligerswerk 
 

 
Planning:  
- Start najaar 2019 inventarisatie klanten die gekoppeld kunnen worden met de vacaturebank 

SMWO 
- Januari 2020 Besluitvorming over eventuele vervolgtraject over specifieke groepen 

 
 
2.2. Beleidsvoornemen: Toegankelijkheid gemeente voor bewonersinitiatieven  
 
Er zijn uiteenlopende initiatieven die via verschillende wegen de gemeente bereiken. Van belang is om dit 
zowel intern als extern goed te organiseren. Daarom wordt er voor deze initiatieven vanuit de gemeente een 
aanspreekpunt gerealiseerd zodat voor organisaties helder is waar zij terecht kunnen met een initiatief. Dit is 
één van de punten die tijdens de bijeenkomst in april 2017 naar voren kwam bij het inventariseren naar 
behoeften van vrijwilligersorganisaties. Het is een gezamenlijk aanspreekpunt waarin diverse afdelingen zijn 
vertegenwoordigd zoals WWL, RenM en OW. Inwoners kunnen in 2020 terecht bij dit aanspreekpunt. Dit 
onderdeel zal meegenomen worden in het communicatieplan. Het communicatieplan wordt opgesteld 
wanneer er akkoord is voor dit uitvoeringsplan. Er zal mogelijk binnen dit onderdeel ook een rol weggelegd zijn 
voor SMWO door organisaties te verwijzen naar het aanspreekpunt en te signaleren waar organisaties 
tegenaan lopen. 
 


