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Geachte voorzitter, 
 
Uw Adviesraad heeft eerder advies uitgebracht op de beleidsvisie ’Vrijwilligerswerk onbetaalbaar’. Wij 
hebben een reactie op uw advies gegeven in onze brief van 27 juni 2018. 
 
Inmiddels is het Uitvoeringsplan Vrijwilligerswerk gereed en door het College B&W vastgesteld op 12 
november 2019. 
 
Wij hebben besloten u voorafgaand aan het Uitvoeringsplan geen apart advies te vragen. Reden is dat wij 
essentiële elementen uit uw eerdere advies van 23 mei 2018 hebben overgenomen in het Uitvoeringsplan 
Vrijwilligersbeleid en communicatieonderdelen in het communicatieplan verwerkt worden. 
 
Graag gaan we specifiek in op de volgende onderdelen die u in uw eerdere advies heeft genoemd:: 
 

- Bekendheid Steunpunt vrijwilligers en vacaturebank 
In het Uitvoeringsplan is opgenomen dat de website van het vrijwilligerspunt  
(www.vrijwilligerspuntsd.nl) wordt vernieuwd en gebruiksvriendelijker wordt gemaakt (zie p. 4 
1.1.1. Uitvoeringsplan). In het communicatieplan wordt nader ingegaan hoe de gemeente het 
Steunpunt incl. vrijwilligersvacaturebank breder bekend kan worden gemaakt. 

 
- Gebruik sociale technologie 

In het Uitvoeringsplan is opgenomen hoe social media worden ingezet om vrijwilligers te 
informeren (p. 5 en 6 1.1.5 en 1.1.6). 
 

- Aandacht aan de rol en betekenis van vrijwilligerswerk 
De gemeente zal in haar communicatieplan expliciet aandacht besteden aan de rol en betekenis 
van vrijwilligerswerk. Daarnaast is verwijzen onze consulenten (de ‘Toegang’) hun cliënten op 
mogelijkheden van ondersteuning door vrijwilligers maar ook het stimuleren om vrijwilligerswerk te 
doen in het kader van een zinvolle dagbesteding. 

 
 

- Tegenprestatie en mensen in een uitkeringssituatie. 
Veel vrijwilligersorganisaties hebben niet de capaciteit om vrijwilligers te begeleiden die in ene 
uitkeringssituatie zitten en niet meer vertrouwd en gewend zijn te participeren binnen instellingen 
en minder sociaal zelfredzaam zijn. 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 zo nodig een 
aanvullend plan opgesteld (zie Uitvoeringsplan p. 9. ; 2.1). 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
College van B&W 
 
 
Bijlage: Uitvoeringsplan Vrijwilligersbeleid 
 
  



 

 

 
 
 
 
 


