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Geachte leden van de adviesraad Sociaal Domein,
In juni hebben wij uw raad advies gevraagd over de beleidsnota vrijwilligerswerkbeleid. In juli
heeft u ons daarover advies uitgebracht. Allereerst dank daarvoor. Hieronder gaan wij op deze
adviezen in.
In uw advies vraagt u aandacht voor de scheiding tussen vrijwilligerswerk, verplichtend
vrijwilligerswerk en mantelzorg. Vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar betaald werk en
helpen bij re-integratie, maar is in Oss niet verplicht. Daarnaast zien wij mantelzorg niet als
vrijwilligerswerk, omdat mantelzorg meestal geen vrije keuze is, maar voort komt uit de
relatie die je met iemand hebt.
Op pagina 8 van de nota staat: “Daar waar we kunnen zullen we ook in onze eigen
communicatiemiddelen aandacht vragen en waardering uiten voor vrijwilligerswerk in de
gemeente Oss”. De WMO raad adviseert dit als volgt te formuleren: “Ons beleid is erop gericht
in onze communicatie met de burger aandacht te vragen en waardering uit te spreken voor
het vrijwilligerswerk in de gemeente Oss”.
U adviseert deze zin krachtiger te formuleren. Het college zal in de uitvoering rekening
houden met dit advies.
De WMO raad adviseert: spreek in het openbaar op meerdere momenten en bij geëigende
gelegenheden meer waardering uit voor het vrijwilligerswerk. Beloon het vrijwilligerswerk met
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het faciliteren van een jaarlijkse feestelijke bijeenkomst of in een andere vorm in overleg met
de vereniging of stichting.
De WMO raad adviseert: stel bij door de gemeente gesubsidieerde verenigingen of stichtingen
voorwaarden aan het besteden van een deel van de subsidie aan een of andere vorm van
beloning van vrijwilligers.
Ten aanzien van uw adviezen zal het college uw advies overnemen en onze waardering
regelmatig uitspreken en te waarderen door de Gouden Oogappel en het jaarlijkse
vrijwilligersfeest. Wij kunnen echter niet vrijwilligersorganisaties verplicht stellen een vorm
van beloning te realiseren voor hun vrijwilligers. Dat is aan de organisatie zelf.
Er zijn volgens de nota (financiële) middelen gereserveerd. De WMO raad adviseert: maak
duidelijk hoeveel budget, ook vertaald in dienstverlening vanuit de gemeente, beschikbaar is
voor het vrijwilligerswerk. De WMO raad adviseert: maak duidelijk welke criteria worden
gehanteerd waarop een vrijwilliger of een stichting/vereniging een beroep kan doen op de
beschikbare middelen. De WMO raad adviseert: zorg voor voldoende coaching, ondersteuning
en eventueel scholing van de vrijwilligers. Maak dit ook zichtbaar in een gelabeld en
toereikend budget. Voor een vergelijking wat inzet van vrijwilligers de samenleving bespaart:
www.stichtingoikos.nl
Het college zal deze adviezen niet overnemen. Er zijn geen financiële middelen waar
individuele vrijwilligers of organisaties een beroep op kunnen doen. Wel is er budget ter
ondersteuning van vrijwilligerswerk. Het budget is bestemd voor organisaties die het
vrijwilligerswerk ondersteunen.
De WMO raad adviseert: ondersteun niet alleen via ONS Welzijn het vrijwilligerswerk.
Onderzoek en vraag na welke organisatie(s) binnen de gemeente hierbij nog meer een rol
kunnen hebben.
Het college kan zich vinden in dit advies. Er zijn diverse vormen van ondersteuning voor
vrijwilligers. Het vrijwilligerspunt is daar een van. Zoals in nota wordt toegelicht, gaan we in
gesprek over de invulling van die ondersteuning. Wij zullen uw advies daarbij meenemen.
Daarnaast hebben wij gemerkt dat veel verenigingen en clubs gebruik maken hun landelijke
steunpunt, waardoor lokale ondersteuning niet meer nodig is.
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De nota legt sterk de nadruk op het vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. De WMO raad
adviseert: maak meer maatwerk op beleid voor ondersteuning aan andere vormen van
vrijwilligerswerk. Denk daar bij aan scholen, sportclubs, wijkverenigingen, kerken, moskeeën,
culturele instellingen, vluchtelingenwerk en allochtonen begeleiding, carnavalsverenigingen,
scouting, vak- en ouderenbonden. De WMO raad adviseert: Zorg voor ondersteuning en
verbinding. Met name als het gaat om vrijwilligers bij nieuwe initiatieven, zoals de opzet van
lokale zorgcorporaties. Regel afstemming tussen overlappende initiatieven, voorkom
doublures en regel efficiënte en effectieve inzet van middelen. De WMO raad adviseert: wijs
een ambtenaar/coördinator aan binnen de gemeente met bevoegdheden om te kunnen
handelen binnen de diverse gemeentelijke diensten.
Het college deelt uw mening als het gaat om voldoende ondersteuning bij nieuwe initiatieven.
We doen dat niet alleen door ondersteuning aan te bieden, maar ook door initiatieven te
faciliteren en ruimte te bieden. Het college gaat niet mee in uw advies om daarvoor een
coördinator aan te wijzen. Wij zullen er echter in de uitvoering alert op zijn dat
vrijwilligersorganisaties zo veel mogelijk gefaciliteerd worden in hun initiatieven, voor zover ze
passen in het gemeentelijk beleid.
De WMO raad adviseert: periodiek onderzoek te doen naar doeltreffendheid en doelmatigheid
van het gevoerde beleid ten aanzien van ondersteuning van vrijwilligerswerk. Er dient
samenhang te zijn tussen budget, uitgevoerde activiteiten, maatschappelijke effecten van het
beleid, aantallen vrijwilligers, parameters om het beleid te kunnen volgen en de effecten van
ondersteuning. Ontwikkel daartoe een meetinstrument met kwantitatieve en kwalitatieve
parameters.
Sinds 2014 onderzoeken we vrijwilligersinzet t.b.v. WaarStaatJeGemeente.nl met een
burgerpeiling. Eerder werd ook een burgerpeiling gedaan, maar sinds 2014 is er een nieuwe
methodiek, waarin ook specifiek naar de vrijwillige inzet van bewoners wordt gevraagd.
De WSJGburgerpeiling doen we nu standaard om de 2 jaar. De peiling van 2016 staat al weer
in de startblokken. De resultaten van 2016 hopen we eind dit jaar al te krijgen. De resultaten
hiervan kunnen dus goed vergeleken worden met die van 2014.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk wordt in een aantal gevallen samen verricht en zijn belastend.
De WMO raad adviseert: ontwikkel met organisaties die betrokken zijn bij of gebruik maken
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van vrijwilligers preventief beleid om de belastbaarheid van de vrijwilliger/mantelzorger
beheersbaar te houden.
Het laatste adviespunt in uw brief neemt het college zeker ook ter harte. We willen dat
vrijwilligerswerk een positieve bijdrage levert aan het leven van inwoners en geen last wordt.
We hebben daar aandacht voor en gaan hier in de uitvoering mee aan de slag door voldoende
vormen van ondersteuning aan te bieden aan zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties
die kwetsbare vrijwilligers begeleiden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sille Dohmen tel: 14 0412 of
via s.dohmen@oss.nl .

Namens burgemeester en wethouders,

C.P.W. van Geffen
Wethouder Werk en Inkomen c.a.

