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Geachte heer Frankhuizen,
U heeft een verzoek gedaan aan het Adviesorgaan Sociaal Domein om de
geleverde notitie ‘Vrijwilligerswerkbeleid 2018 – 2022’ te bestuderen en daar
haar input op te leveren.
Bijgaan ontvangt u de op- en aanmerkingen, merendeel in de vorm van
vragen, op de inhoud van uw notitie. Opgemerkt wordt dat niet alleen is
gekeken naar de notitie maar ook naar de noodzaak voor meer vrijwillige
inzet in het Sociaal Domein.
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn Kees Paap (kp@planet.nl) en Ina
Vijzelman (ina.vijzelman@planet.nl) bereikbaar voor eventuele toelichting.

Met vriendelijke groet,

Adviesraad Sociaal Domein Amersfoort

Wat wij waarderen is dat dit beleidskader mede tot stand is gekomen in samenspraak
met lokale partijen en (vrijwillige)organisaties.
Op bladzijde 4 wordt de gedeelde behoefte mooi verwoord.
Door (vrijwilligers)organisaties verantwoordelijk te houden voor hun eigen
vrijwilligersbeleid wordt de onafhankelijkheid en eigenheid van deze organisaties
erkend. Een belangrijke vraag is echter ook:

Dit beleidskader is een algemene beschrijving waarin onderscheid wordt gemaakt
tussen het beleid van (de gemeente) en de verdere uitvoering (door de
vrijwilligersorganisatie(s)). Het beleidskader geeft feitelijk niet meer dan een
beschrijving van de huidige trends en ontwikkelingen en waar we als samenleving
naartoe moeten doorgroeien als gevolg van deze maatschappelijke trends en
ontwikkelingen. Een analyse van de werkelijkheid van onze (lokale) samenleving
ontbreekt (hoofdstuk 4). Het wordt uit dit beleidskader niet duidelijk hoe de gemeente
dit proces in co-creatie met partners vorm geeft. Het lijkt er op dat zowel de landelijke
als lokale overheid zich terugtrekt.
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“hoe zorgen we ervoor dat het vrijwilligerswerk van de samenleving blijft en niet (te)
geïnstitutionaliseerd wordt waardoor vrijwilligerswerk zijn charme en wervingskracht
verliest?”

Een ander belangrijk aandachtspunt dat verder kan worden uitgewerkt is; hoe faciliteert
de gemeente het gegeven dat door de verschillende transities in het Sociaal Domein en
de terugtredende overheid het eigen netwerk van mensen een steeds grotere rol moet
gaan spelen in het meer ondersteunen van en zorgen voor elkaar. Dit laatste legt een
claim op de mogelijkheden die mensen nog voelen en/of hebben om zich daarnaast ook
nog vrijwillig in te willen/kunnen zetten, m.n. voor de groepen die van oudsher veel
vrijwilligerswerk doen in de leeftijd van 40 – 74 jaar (toename van mantelzorg).
De gemeente laat in het beleidskader zien dat zij de ambitie heeft zich op hoofdlijnen in
te zetten voor: het stimuleren, faciliteren en matchen, organisatieversterking,
samenwerking en waardering. Een concrete beschrijving van de rol van de
gemeentelijke overheid ontbreekt met name op het gebied van op welke manier zij
hieraan bijdraagt door middel van o.a. ondersteunend beleid op het gebied van
bewustwordings- en onderwijs- en andere stimuleringscampagnes die op hun beurt de
samenleving en InDeBuurt033 ondersteunen bij het vormgeven van een concrete
invulling hieraan.
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Het is jammer dat niet beschreven wordt op welke op manier de professionele
(zorg)organisaties kunnen ondersteunen door meer te verschuiven van een curatief
naar een preventief (zorg)aanbod. Vrijwilligers en/of organisaties zouden hier veel
ondersteuning aan kunnen ontlenen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze notitie breder
bedoeld is dan alleen de zorg- en hulpverleningssector, maar voor het welslagen van de
transities en het vergroten van de draagkracht van de samenleving is dit een essentieel
punt.
Als het aankomt op de uitvoering, wordt verwezen naar het jaarplan van InDeBuurt033.
De gemeente Amersfoort zou hierbij, als lokale overheid, concreet moeten stimuleren
en faciliteren. Het is niet duidelijk waar InDeBuurt033 nu concreet op kan worden
afgerekend en hoe zij worden ondersteund (welke invloed hebben zij op de genoemde
indicatoren en hoe stel je hun bijdrage vast aan het wel of niet halen daarvan?).
 Hoe weten burgers die vrijwilligerswerk willen doen nu waar zij zich kunnen
melden en is dat voldoende bekend?
 Hoe gaat de gemeente de resultaten en ontwikkelingen monitoren? Hierbij is
belangrijk te monitoren of al de vrijwilligers en/of organisaties behoefte hebben
aan het meer institutionaliseren van het vrijwilligerswerk.
 Onder het kopje 4.2 Sociaal maatschappelijk staat: “Gemeenten geven
daarnaast op verschillende manieren invulling aan het concept ……. voor hun
wijk of stad”. Er wordt niet concreet gemaakt wat Amersfoort op dat gebied
voor beleid heeft ontwikkeld of nog te ontwikkelen heeft. Gaat dit nog wel
gebeuren en zo ja, bij wie ligt hiervoor het initiatief en op welke termijn kunnen
we dat verwachten?
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De Adviesraad Sociaal Domein heeft verder een zorg op het gebied van de participatie.
Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen met een
beperking kunnen een belasting vormen voor vrijwilligers en/of vrijwillige organisaties.
Hoe worden hier grenzen bewaakt en is er voldoende facilitering en ondersteuning van
vrijwilligers(organisaties) die hier graag een bijdrage aan leveren, maar niet zelf altijd
bereid of kundig genoeg zijn om deze groepen mensen mee te nemen en te
kunnen/willen begeleiden ten opzichte van zelf het vrijwilligerswerk te willen verrichten
vanuit een intrinsieke motivatie om iets te willen bijdragen? Het is niet duidelijk wat er
concreet wordt gedaan zodat mensen met een beperking zich in kunnen zetten voor
hun deelname aan vrijwilligerswerk en/of de samenleving (participatie) en hoe
organisaties hierbij worden ondersteund en gefaciliteerd.
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De ASD wil graag op de hoogte worden gehouden van het verschijnen van de plannen
en beleidsvoornemens op bovenstaande gebieden en het jaarplan en de evaluaties van
InDeBuurt033. Daardoor zijn wij in staat de uitvoering en uitwerking van het
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vrijwilligerswerkbeleid goed te kunnen monitoren. Naast het ontvangen van de
jaarplannen van InDeBuurt033 op dit gebied adviseren wij ook dat ASD en/of STA
betrokken wordt bij de overleggen met InDeBuurt033 over wat zij nu van dit
beleidskader vinden. Zijn ze voldoende meegenomen en worden ze voldoende
gefaciliteerd? Hoe kijken zij tegen dit beleidskader aan en waar liggen hun zorgen?
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