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• Kadernota vrijwilligersbeleid (ID12.04035) 
• Uitkomsten gemeentelijk debat 19 april 2012 

(ID12.04040) 

Onderwerp: Kadernota Vrijwilligersbeleid 

Gevraagd besluit: 
De kadernota vrijwilligersbeleid vast te stellen. 

Publiekssamenvatting 
Vrijwilligerswerk is een uiterst geschikt middel om de sociale samenhang binnen onze gemeente te versterken 
en daarmee de leefbaarheid in de gemeente te waarborgen en te stimuleren. Vrijwilligerswerk wordt daarom 
ook wel "het cement van de samenleving" genoemd. Wij zien de economische waarde van vrijwilligerswerk 
maar vinden de sociaal-maatschappelijke waarde van het vrijwilligerswerk nog belangrijker. 

Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve 
van anderen en/of de samenleving, zo luidt de officiële definitie. 

De kadernota vrijwilligersbeleid is ondermeer gebaseerd op een enquête en een daaruit volgend debat met 
belanghebbenden over de toekomst van het vrijwilligersbeleid. 

Binnen de kaders van het coalitieprogramma 2011-2014, de startnotitie 'vrijwilligers maken het verschil', de 
Wmo, de sociale structuurvisie, de basisfuncties van het vrijwilligerswerk én de maatschappelijke stage wordt 
het beleidsdoel gehaald: het ondersteunen van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. 

Inleiding 
Vrijwilligerswerk is een uiterst geschikt middel en instrument om de sociale samenhang binnen onze gemeente 
te versterken en daarmee de leefbaarheid in de gemeente te waarborgen en te stimuleren. Vrijwilligerswerk 
zorgt ervoor, dat mensen (weer) aan de maatschappij deel (kunnen) nemen. Die deelname kan actief zijn, als 
daadwerkelijke vrijwilliger, maar ook passief, als deelnemer of bezoeker van activiteiten waarbij vrijwilligers 
betrokken zijn. Ons beleid is er niet op gericht om op de stoel van de vrijwilligers(organisaties) te gaan zitten. 
Onze rol beperkt zich tot het scheppen van voorwaarden die het voor de Helderse burgers aantrekkelijk maken 
om daadwerkelijk vrijwilligerswerk te gaan doen en blijven doen. Wij initiëren, coördineren, faciliteren en 
regisseren. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Vrijwilligerswerk is een uiterst geschikt middel om de sociale samenhang binnen onze gemeente te versterken 
en daarmee de leefbaarheid in de gemeente te waarborgen en te stimuleren. 

Kader 
1. Coalitieprogramma 2011 - 2014 "Eenheid in verscheidenheid". 
2. Startnotitie Vrijwilligers maken het verschil 2011 - 2014. 
3. Wet Maatschappelijke Opvang (WMO). 
4. Sociale structuurvisie. 
5. Basisfuncties vrijwilligerswerk. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (WVS). 
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Argumenten 
De Kanteling is een project van de VNG en gaat over het anders vormgeven van de compensatieplicht in de 
Wmo. Mensen met een beperking krijgen zo betere kansen om volwaardig mee te doen aan de samenleving. 
We kantelen onze dienstverlening van "zorgen voor" naar een effectieve en doelmatige ondersteuning die 
ervoor zorgt dat inwoners (blijven) meedoen. Dit vergt overigens van ons, van onze inwoners en van 
maatschappelijke organisaties een nieuwe benadering. We geven onder meer vorm in het Wmo loket en in het 
opdrachtgeverschap. Uitgangspunt is dat burgers zo veel als mogelijk zelf de regie houden op de oplossing van 
problemen. We willen een bijdrage leveren aan de veerkracht, sociale cohesie en leefbaarheid van wijken en 
buurten door het organiseren van vrijwillige inzet en informele zorg aan elkaar. 

Jezelf kunnen redden en meedoen, dat zijn de sleutelwoorden voor de komende jaren. Mantelzorgers en 
vrijwilligers worden nog belangrijker voor de maatschappij en dus ook voor de gemeente Den Helder. 
In het collegeprogramma 2010 - 2012 "Meer met Minder" die met vrijwilligerswerk te maken heeft, staat onder 
het kopje: we helpen om voor elkaar te zorgen de volgende zin: 

De gemeente zal initiatieven van mantelzorgers en vrijwilligers zoveel mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld 
door hen trainingen, scholing en kinderopvang aan te bieden. 

In het coalitieprogramma 2011 - 2014 "Eenheid in verscheidenheid" is onder het kopje Maatschappelijke 
dienstverlening de volgende alinea opgenomen: 

We streven naar een kwaliteitsverbetering WMO na door een integraal en samenhangend participatiebeleid 
waarin we een niveau van zelfredzaamheid voor mensen (of doelgroepen) met een achterstand of een 
beperking opdat zij van daaruit zelfstandig verder kunnen en kunnen meedoen aan de samenleving. Het 
goed functioneren van mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligerorganisaties is hierbij onmisbaar. Het 
gemeentelijke beleid dient de continuïteit hiervoor te stimuleren, faciliteren en ondersteunen. 

Het hier genoemde vrijwilligerbeleid beoogt het bevorderen van het vrijwilligerswerk in alle geledingen van de 
Helderse maatschappij en in al zijn verscheidenheid. 

Maatschappelijk draagvlak 
Bij de ontwikkeling van deze kadernota zijn individuele vrijwilligers, vrijwilligers(organisaties) en 
vertegenwoordigers van politieke partijen betrokken. Belangrijke input waren de uitkomsten van een in 2011 
door de gemeente Den Helder in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale van De Wering gehouden 
schriftelijke enquête onder 513 organisaties die op een of andere manier met vrijwilligerswerk betrokken zijn of 
daarmee te maken hebben. Uiteindelijk hebben 187 organisaties de vragenlijst ingevuld teruggestuurd. Deze 
respons van 36,5% is voldoende representatief voor een betrouwbaar beeld van het vrijwilligerswerk in Den 
Helder en het gemeentelijke vrijwilligersbeleid in deze. 

De uitkomsten van de enquête zijn gepresenteerd op het op 19 april 2012 in de Helderse schouwburg 
gehouden gemeentelijk debat over vrijwilligerswerk, waaraan bij vrijwilligerswerk betrokken organisaties, 
politieke partijen, wijkplatforms, verenigingen, vrijwilligers en kenniscentra deelnamen. Bij het debat stond de 
toekomst van het vrijwilligersbeleid in Den Helder centraal. 

Financiële consequenties 
Budgetten Vrijwilligerswerk gemeente Den Helder Bedragen 
Deskundigheidsbevordering € 34 741 
Vrijwillige verzekering € 14.000 
Maatschappelijke stage Scholen aan Zee € 67.826 
Vrijwilligerscentrale St. De Wering € 104.161 
Totaal € 220.728 

Vooralsnog worden geen wijzigingen in de gemeentelijke begroting voorgesteld. Wel worden 
accentverschuivingen in de aanwending van de huidige beschikbare middelen voorzien, waarover met de 
diverse (vrijwilligers)organisaties in de aankomende jaren nadere afspraken gemaakt moeten worden. 
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Communicatie 
De Kadernota wordt via bestaande media onder de aandacht gebracht van het publiek. Tevens wordt de nota 
aan alle vrijwilligers(organisaties) toegezonden. 

Realisatie 

Vaststelling van de kadernota vrijwilligersbeleid 

Den Helder, 16 oktober 2012. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

loco-secretaris / / 
M.J. van Dam - Gravestijn lm. 

burgemeester 
K. F. Schuiling 

n 
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