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Gemeentelijk debat over vrijwillige inzet donderdag 19 april 2012  
 
Uit het gemeentelijk debat van 19 april 2012 blijkt dat de onderlinge communicatie en begrip 
cruciaal zijn om actief te kunnen deelnemen aan de Helderse samenleving. Vrijwilligerswerk 
versterkt de kansen op participatie, de ontmoeting vergroot oprechte interesses in elkaar. Het 
is thans meer dan ooit belangrijk wederzijdse verwachtingen en rollen naar elkaar uit te 
spreken, elkaar te leren kennen en de krachten te bundelen om de Helderse samenleving echt 
tot bloei te laten komen.  
 
Samenvatting:  
Van de gemeente wordt verwacht dat zij:  

a. maatschappelijke betrokkenheid bevordert, het initiatief neemt, partijen faciliteert en 
organisaties bindt; 

b. aandacht voor vrijwilligers heeft; 
c. met behulp van vrijwilligers wijkactiviteiten organiseert om het netwerk van burgers te 

vergroten; 
d. de verantwoordelijkheid neemt voor het instand houden van de lokale infrastructuur; 
e. dat zij voldoende middelen ter beschikking te stelt voor deskundigheidsbevordering 

en gemaakte kosten; 
f. het initiatief neemt in het organiseren van vrijwilligers bijeenkomsten gericht op vraag 

en aanbod. 

 
De deelnemers bestond uit leden van verschillende organisaties, uiteenlopend van politieke partijen, 
wijkplatforms, verenigingen, vrijwilligers en kenniscentra. Daarnaast waren er ook individuele 
vrijwilligers. Een divers gezelschap. 
 
Dit gezelschap bood een uitstekende uitgangspositie om elkaar te leren kennen en met elkaar in 
gesprek te gaan. De uitkomsten van deze discussie zullen gebruikt worden om de nota 
vrijwilligerswerk tot stand te brengen. De middag stond onder leiding van de heer Han Sleven senior 
adviseur. 
 
De Wethouder Welzijn. 
De Wethouder Welzijn mevrouw W. Turnhout-van den Bosch start de middag met een speech. 
Zij bedankt in eerste instantie alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. Tevens bedankt zij in het 
bijzonder een zestal leerlingen van Scholen aan Zee die in het kader van hun maatschappelijke stage 
een vrijwillige bijdrage aan deze middag leveren. Aansluitend bedankt zij persoonlijk een aantal 
raadsleden voor hun inzet, energie en tijd die zij de afgelopen weken beschikbaar hebben gesteld in 
het kader van hun bijdrage bij de ontwikkeling van een nieuwe nota vrijwilligerswerk. 
 
Mevrouw Turnhout grijpt even terug op de eind vorig jaar gehouden WMO conferentie, het nieuwe 
WMO beleid, de kanteling en het belang van vrijwilligers voor onze samenleving waarvan deze 
bijeenkomst een uitvloeisel is.  
 
In Nederland is het vrijwilligerswerk sterk ontwikkeld, het is een verworvenheid van onze samenleving. 
Zonder vrijwilligers zou onze stad minder sociaal en vitaal zijn. Het belang van het vrijwilligerswerk 
staat niet ter discussie. De gemeente Den Helder ziet dat belang ook heel duidelijk in, er is dan ook op 
geen enkele manier op bezuinigd. Het belang van het vrijwilligerswerk zal alleen maar toenemen, de 
aankomende maatschappelijke ontwikkelingen onderstrepen het enorme belang van het 
vrijwilligerswerk 
De toekomst zal zeker blijken dat de gemeente niet almachtig is, de crisis en de bezuinigen spelen 
natuurlijk een belangrijke rol. In de samenleving is een ander visie ontstaan, we gaan in de 
aankomende tijd over van een verzorgingsmodel naar een samenleving van verantwoorde en 
zelfstandige burgers, zorg voor elkaar. 
 
De gemeente zal er altijd dienen te zijn voor degenen die dat echt nodig hebben. De aankomende 
jaren zullen we te maken krijgen met een aantal ontwikkelingen zoals toenemende vergrijzing en een 
sterke groei naar zorg.  



 

 
De overheid zal steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente overhevelen, zonder 
daarbij ook een financiële vergoeding ter beschikking te stellen. Iedereen voor zich of iedereen voor 
zichzelf en de overheid voor ons allen dat kan niet meer als je dit al zou moeten willen. 
 
De gemeente kan niet meer alle maatschappelijk behoeften en problemen oppakken en oplossen, de 
gemeente kiest daar niet voor, daarom wil zij het samen doen met de inwoners, de maatschappelijke 
verbanden en met al die organisaties op maatschappelijk gebied. In de politiek zeggen we wel 
“Iedereen kan iets en iedereen kan iets betekenen”. De zorgzame samenleving is volgens de 
wethouder geen utopie. Zij ziet die zorgzame samenleving op microniveau nu al terug komen.  
 
Maar er moet nog heel veel gebeuren, dit werkt alleen als we steeds meer mensen weten te vinden, 
we noemen het ook wel vinden en binden. Hoe maken we dat bereik groter, hoe verbreden we de 
kring van mensen die meedoen en hoe komen we tot betere verbindingen tussen de vrijwillige inzet en 
de professionele inzet. Wij nemen u zo meteen mee in de uitkomsten van de enquête die gehouden is 
over het vrijwilligerswerk waar u allen aan heeft meegewerkt. Deze enquête geeft een aantal 
knelpunten en aandachtspunten weer, en roept ook een aantal vragen op. Maar er zal nog meer 
moeten gebeuren om te komen tot die zorgzame samenleving. Er zal ook een cultuurverandering 
plaats moeten vinden, dat kan niet van de een op de andere dag. Er zal een cultuur verandering 
binnen organisaties moeten plaats vinden, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie moet die 
cultuur verandering tot stand gebracht worden. De vorige bezuinigingsronde heeft ons geleerd dat we 
meer met minder moeten doen. Dat kan ook als wij van elkaar willen leren en de gemeentelijke 
organisatie zich open stelt, wij ons naar buiten richten tot u want bij u zit de kennis en kunde. Dat 
vereist een cultuuromslag, wij zijn daar heel druk mee bezig en voor de een is dat wat makkelijker dan 
voor de ander maar wij gaan er met ons allen hard tegenaan. De gemeente heeft geen pasklare 
oplossingen voor alle maatschappelijke ontwikkelingen. Dat kan ook nog niet, omdat nog niet alles bij 
de rijksoverheid duidelijk is en dat moet ook niet! We moeten het samen met elkaar doen, bij u zit die 
kennis en kunde en door samen te doen kunnen we veel meer bereiken.  
 
De uitnodiging van de wethouder aan de zaal om het samen te gaan invullen, verder te werken aan 
nieuw beleid dat aansluit op vragen en de behoefte van professionele organisaties die met vrijwilligers 
werken. Een beleid dat de vrijwilliger van nu en de vrijwilliger van de toekomst, de mogelijk geeft  
om een actieve bijdrage te leveren. We behouden en versterken wat goed is, vernieuwen wat 
bruikbaar is maar niet meer passend is en ontwikkelen van wat nog ontbrekend is. 
 
De wethouder wenst ons allen een hele goede en inspirerende middag toe. 
 
Plenaire discussie 
Na deze inleiding was het woord aan de zaal. De discussie vond plaats op basis van de uitkomst van 
de enquête die was gehouden onder 513 organisaties zoals sport- en recreatieverenigingen, 
zorgorganisaties, vertegenwoordigers uit het WMO platform, religieuze organisaties, kunst en cultuur, 
wijk- buurt – en bewonerszaken, sociaal cultureel werk etc. Kortom een keur aan maatschappelijke 
organisaties in de Helderse samenleving. In het tweede deel van de middag werd met de aanwezigen 
aan de hand van een aantal stellingen een verhelderend debat gevoerd. 
 
In het hiernavolgende komen alle reacties van de deelnemers op de stellingen aan de orde.  
De gegeven antwoorden zijn integraal overgenomen, geanonimiseerd en niet naar individuen of 
organisaties te herleiden, uitgezonderd een enkele reactie waarbij de organisatie geen overwegende 
bezwaren heeft. 
 
Stelling 1:  
De gemeente moet zich niet bemoeien met het bevorderen van maatschappelijk initiatief. 
Bemoeienis werkt contraproductief.  De gemeente moet zich wel bemoeien maar gericht en het aanbod wat blijft/                                                                                                                             

helder en breed formuleren.  De gemeente moet zich juist bemoeien met bevordering maatschappelijke 
betrokkenheid en initiatief.  Helpen met het ontwikkelen van verbindingen. 



 

 Een beleidsvraag aan een organisatie kan zijn; wat is de reden van het bestaan. Welk 
maatschappelijk doel dient dit? Bijdragen van fondsen (landelijk) is eenvoudig te 
verwerven mits je doortastend, vernieuwend en innoverend bent en dan voor een korte 
periode + 5 jaar. Eigenlijk alleen voor projecten. Structureel middelen voor een goed 
product verwerven is bijzonder moeilijk. Vanuit de overheid de discussie 
aanzwengelen met grote structuurfondsen over structurele ondersteuning.  Burgerinitiatief is prima. Mocht blijken dat dit substantiële waarde heeft moet de 
gemeente faciliterend optreden. Doen zij dit niet raakt het aan ons weg en zal de stad 
wegzakken.  De gemeente zou juist moeten bemoederen. En meer interesse naar instanties tonen.  Als WMO belangrijk is? Hoe verzilver je de gelden concreet binnen de 
prestatievelden.  Fondsen? In Den Helder zijn vrijwel geen subsidieverstrekkers. Dit in tegenstelling tot 
het overgrote deel van het land.  Financiële ondersteuning naar beneden. Fondsen? Algemene organisatiekosten komen 
vrijwel niet voor subsidie in aanmerking.   Coördinatie is een must voor een goede organisatie, zeker rondom de zgn. 
rugzakvrijwilligers.  Uitbreiding vrijwilligers = begeleiding en facilitering. 

 
Stelling 2: 
Van de gemeente wordt verwacht dat zij de partijen bindt en de regie voert!  De gemeente hoort de vrijwilligers te faciliteren.  De gemeente geeft de ruimte aan organisaties om nieuwe initiatieven te ontplooien. De 

gemeente ondersteunt en verbindt organisaties waar nodig.  Vrijwilligers kunnen wel degelijk de eigen kracht van bewoners versterken. Zeker met 
begeleiding.  Gemeente moet duidelijk maken welk aanbod blijft, ??? t.b.v. 
vrijwilligersorganisaties.  Versterk gevoelens van eigenwaarde en de waardering naar vrijwilligers. Zorg voor 
goede voorzieningen.  Voldoende begeleiding en continuïteit in de begeleiding.  De gemeente moet voorwaardenscheppend en faciliterend zijn om partijen te binden.  Vrijwilligerscentrale moet behouden blijven. Zij hebben een groot netwerk.  Vrijwilligers moeten weten dat er geldpotjes zijn waar ze gebruik van kunnen maken.  Besteed specifiek aandacht aan vrijwilligers in zorg en welzijn.  Gemeente is verantwoordelijk voor infrastructuur. Vernieuw met dienstenruil.  Introduceer de Civic, lokale ruileenheid voor een zorgzame samenleving. Iedere 
bewoner betaalt ook belasting in civics.  Geef het flexibele vrijwilligerswerk voorrang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stelling 3: 
Vrijwilligers hebben weinig mogelijkheden om de eigen kracht van burgers te versterken. 
Daardoor zullen burgers zich altijd wenden tot betaalde professionele hulp.  Knelpunt: in- en uitstroom (in samenhang met participatieladder).  Gevaar van overvraging.  Vrijwilligers kennen hun achterban en worden ingezet op wat ze te bieden hebben. 

Ieder heeft zijn gave.  Vrijwilligerswerk is juist geschikt voor versterking, bewustmaken van mogelijkheden 
bij burgers.  Het is de kracht dat je dit om kunt draaien. Goede begeleiding is een must. 

 
Stelling 4: 
Vrijwilligers krijgen vaak te maken met problemen die hun kennis en kunde te boven gaan, 
Door onvoldoende begeleiding en ondersteuning van de staande organisatie houden zij dit te 
lang bij zichzelf.  Plein X is bezig met het opzetten van een burgernetwerk t.o.v. jongeren. Dit doen zij 

door gebruik te maken van het netwerk de vrijwilligers en de sociale media.  Weekend school niet geënquêteerd. Zou een heel verschil in de uitslag hebben 
gemaakt. Alleen maar en ruim voldoende jonge (onder de 25 jaar) vrijwilligers.  Lever maatwerk! Welke functie/taak past het beste bij iemand. Wat is zijn/haar passie.  Waardering: Alleen schouderklop is niet voldoende. Er moeten financiën zijn voor: 
deskundigheidsbevordering en voor gemaakte kosten.  Bezuinigingen op vele vrijwilligersondersteuning. Men kan elkaar helpen. Organiseer 
een groot netwerk en een “vraag en aanbod” markt.  Voldoende praktische ondersteuning is noodzakelijk.  Een combinatie zou dan ook ideaal zijn. Organisaties zouden hierop toe moeten 
leggen.  Hoe kan je als organisatie betrokken worden bij uitvoering van de WMO?  Ik hoop niet dat dit geldt voor de organisatie waar ik voor werk!!  Als je als organisatie een verbindende schakel wilt zijn, heb je structureel mensen 
nodig met kennis en kunde om dit te begeleiden.  Mee eens, begeleiding + scholing zijn noodzaak.  Burgers hebben kennis van wat er speelt in de samenleving en organisaties. Kennis 
overdracht en samenwerken.  Er wordt niet bezuinigd op vrijwilligerswerk. maar er is wel sprake van toename van 
vrijwilligerswerk. Dan is de verhouding toch scheef. Facilitaire zaken zijn er niet, 
terwijl een grote behoefte is aan: reiskosten, laptops/andere digitale voorzieningen, 
bijscholing, huisvesting, ondersteuning e.d. 

 
Stelling 5: 
Vrijwilligersorganisaties moeten zich niet bemoeien met ontwikkelingen in de wijk, maar dit 
overlaten aan de bewoners zelf.  Zijn de bewoners dan niet de vrijwilliger?  De nieuwe vrijwilliger: Op welke manier kun je enthousiasmeren zodat ze zich 

aanmelden bij je organisatie (voorwaarden)?  Vrijwilligersorganisaties moeten zich juist bemoeien met de wijk.  Vrijwilligersorganisaties moeten de behoefte in de wijk inventariseren en gezamenlijk 
met de wijkbewoners vertalen naar activiteit.  Er moet goed overleg zijn tussen beide partijen, organisaties en bewoners. 



 

 Vrijwilligers kunnen personen begeleiden naar bijvoorbeeld, wijksteunpunten. Voor 
burgers georganiseerde wijkactiviteiten om het netwerk van de burgers te vergroten. 

 
Stelling 6: 
Vrijwilligers weten beter dan betaalde professionele hulpverleners wat er onder de bevolking 
leeft.  Maak vrijwilliger eigenaar van hun werk dat stimuleert.  Vrijwilligers waarderen is motiveren.  Ze weten het niet beter, maar zien het uit een ander gezichtspunt, uit hun eigen 

beleving en ervaring.  Vrijwilligers komen bij mensen over de drempel, dus nabij en hebben een signaal en 
informatie functie (preventief).  Helaas is de situatie van inwoners soms zo complex dat niemand weet hoe het echt is. 
Wel bemoeien soms teveel organisaties zich met bepaalde personen waardoor de bal 
naar een ander wordt gerold.  Dit is altijd relatief.  Men zou elkaar kunnen versterken. Wellicht kijkt een vrijwilliger anders dan een 
professionele organisatie, maar in de combinatie zit de kracht.  Men kan elkaar ondersteunen. 

 
Stelling 7: 
De inzet van vrijwilligers heeft niet of nauwelijks invloed op het woon- en leefklimaat van de 
buurt of wijk.  Vrijwilligers hebben iets te bieden en de gemeente moet dat ondersteunen, kennis 

overdracht.  Vrijwilligers hebben wel degelijk invloed op de wijk en het leefklimaat van de wijk > 
wijkbeheer, groenbeheer.  Vrijwilligers kunnen signaleren, kunnen signalen vertalen naar de organisatie en zo 
een begin van verbinding maken.  Vrijwilligers hebben juist wel invloed op buurt/wijk.  Niet waar: Je kunt wel degelijk verschil maken. En opgeknapte tuin oogt veel beter.  In Nieuw Den Helder zijn veel vrijwilligers actief in wijkbeheer, daardoor blijft de 
wijk redelijk schoon..  Oneens: zorgzame samenleving is belangrijk.  Wel invloed. 

 
Stelling 8: 
De komst van maatschappelijke stagiaires heeft geleid tot verzet onder betaalde 
beroepskrachten en vrijwilligers. De MaS heeft daardoor voor de organisatie weinig of geen 
toegevoegde waarde.   Maatschappelijke stage geeft meer waarde m.n. ouderen en jongeren die moeten en 

willen samen leren en werken.  De jeugd heeft de toekomst en biedt handvatten voor mijn organisatie hun 
vrijwilligersbestand te verjongen. Ook jonger publiek te helpen verbindingen te 
maken.  Kan veel toegevoegde waarde hebben door de leerlingen te waarderen waardoor zij 
later die positieve waardering omzetten in deelname binnen de organisatie.  Maatschappelijke stages maken de vrijwilliger voor de toekomst.  Oneens; wij halen ze binnen om ze enthousiast te maken voor de zorg. 



 

 MaS: begeleiding moet er zijn en een beleid.  Stem maatschappelijke stages af op een organisatie (in overleg) zodat voor beide 
partijen een vruchtbare samenwerking ontstaat. 

 
 
Wij bedanken u voor uw bijdrage en aanwezigheid. De uitkomst van deze middag kunt u 
binnen enkele weken via een e-mail en/of via de post tegemoet zien.  
 
 
 

 
 

 


