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Hoofdstuk 1. Inleiding                                                                                                      g 
Sinds het jaar 2001, het Internationale jaar van de vrijwilliger, heeft de gemeente Dalfsen het 
vrijwilligerswerk beleidsmatig een kader gegeven. Van 2002 t/m 2005 werd met het projectplan “Dalfser 
vrijwilligers in beeld” deelgenomen aan de rijksregeling Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk 
(TSV). Voor de uitvoering van dit projectplan werd de werkgroep Vrijwilligerswerk Dalfsen geïnstalleerd. 
Deze werkgroep rondde haar werkzaamheden af met een evaluatie van het project en het overhandigen 
van een beleidsaanbeveling. 
 
Aansluitend werd de nota “Vrijwilligerswerkbeleid 2006 – 2007” vastgesteld. Het geformuleerde beleid was 
bedoeld voor een korte periode omdat rekening werd gehouden met de invoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het vrijwilligerswerk is namelijk één van de prestatievelden die 
onder de WMO valt. De WMO werd echter eerst per 1 januari 2007 van kracht; dat was later dan verwacht. 
Hierdoor verscheen “pas” in maart 2008 de WMO kadernota “Mee(r)doen in Dalfsen”.  
 
In deze WMO kadernota werd bepaald om in het jaar 2008 een nulmeting te verrichten, waarna op basis 
van de uitkomsten een actieplan voor het vrijwilligerswerk moest worden opgesteld. Deze nulmeting is eind 
2008 uitgevoerd. Van de 325 formulieren werden er 147 ingevuld teruggezonden.  
De resultaten werden vervolgens besproken in de kernen Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld.  
 
Het “concept Actieplan Vrijwilligerswerk 2010 – 2011” heeft tot en met 5 januari ter inzage gelegen. Er zijn 
geen reacties ingekomen op deze ter inzage legging.  
De WMO raad werd gevraagd om een advies uit te brengen over het concept “Actieplan Vrijwilligerswerk”. 
Op dit advies wordt nader ingegaan bij hoofdstuk 5. 
 
Met deze notitie wordt het/de gevraagde actieplan/beleidsnota opgesteld. 
 

Hoofdstuk 2. Leeswijzer                                                                                                    r 
Nadat in hoofdstuk 1 kort werd aangegeven langs welke lijnen het gemeentelijk vrijwilligersbeleid zich heeft 
ontwikkeld zal in hoofdstuk 3, wederom kort, inhoudelijk worden gerefereerd aan:  

• de doelstellingen van het gemeentelijk beleid 

• de initiatieven en activiteiten die plaats vonden 

• de resultaten van deze initiatieven/activiteiten 

• de inzet van het Steunpunt 
 
In hoofdstuk 4 zullen de uitkomsten van de nulmeting worden vermeld. Daarbij zullen ook de reacties 
worden betrokken uit de bijeenkomsten die in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld plaatsvonden. 
 
In hoofdstuk 5 worden de voornemens c.q. de acties omschreven. Daarbij worden de uitgangspunten in de 
WMO kadernota betrokken; wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke stages en is bij de 
voorstellen met financiële consequenties rekening gehouden met de economische recessie, die ons nu 
eenmaal parten speelt. 

 
Hoofdstuk 3. Terugblik op het beleid Vrijwilligerswerk en de resultaten                    n 

Voor een logische opbouw van deze notitie wordt eerst teruggeblikt naar de doelstellingen van de 
afgelopen periode, de initiatieven/activiteiten die plaatsvonden en de bereikte effecten. Dit overzicht dient 
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als basis voor het tonen van samenhang tussen het belang van vrijwilligerswerk, de behoefte aan 
ondersteuning en de juiste inzet van gemeentelijke financiële middelen.  
 
3.1 Doelstellingen gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid 
Het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid is opgesteld vanuit de volgende visie. 
Het vrijwilligerswerk is belangrijk voor het in standhouden van (bestaande) voorzieningen of activiteiten. 
Het aantal (verschillende) voorzieningen is bepalend voor de kwaliteit van de leefbaarheid van de 
samenleving (sociale cohesie) en daaraan gelinieerd het individuele welbevinden. Voorts draagt 
vrijwilligerswerk bij aan de ontwikkeling van individueel talent, kennis en vaardigheden. 
Er is een tendens dat het vrijwilligerswerk onder druk staat.  
Op grond van de bevindingen is geconcludeerd dat het verstandig is om te investeren in vrijwilligerswerk. 
De gemeente doet dit door voorwaardenscheppende maatregelen te treffen. 
 
3.2 De verrichtte initiatieven en activiteiten 

• Het realiseren van de website “vrijwilligerswerkdalfsen.nl” 

• Het organiseren van informatieavonden 

• Het oprichten van een deskundigenteam 

• Het organiseren van vrijwilligersmarkten 

• Het aanbieden van cursussen 

• Het geven van aandacht in de media 

• Het oprichten van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 

• Het beheren van een vacaturebank 

• Het afsluiten van verzekeringen  

• Het organiseren van een pilot “Samenwerking Steunpunt met Plaatselijke Belangen Dalfsen en 
Nieuwleusen” 

 
3.3 De bereikte effecten 

• De website “vrijwilligerswerkdalfsen.nl” wordt vaak geraadpleegd en voorziet in een behoefte.  

• Het aantal informatieavonden is teruggelopen van gemiddeld 4 naar 2 per jaar. Het aantal 
deelnemende organisaties is gering 

• Het deskundigenteam wordt niet geraadpleegd 

• In september 2009 wordt de 4
e
  vrijwilligersmarkt georganiseerd. De belangstelling van de 

organisaties in de vrijwilligersmarkt wordt als goed gekwalificeerd.  

• Via Landstede Onderwijs wordt ingeschreven op cursussen. De animo om deel te nemen is groot. 
De bekostiging vindt plaats via de Volwasseneneducatie 

• Bijna wekelijks komt het vrijwilligerswerk in de locale kranten in het nieuws 

• Het aantal formatie uren van het Steunpunt zijn per 2008 uitgebreid van 4 naar 8. De openingsuren 
van het Steunpunt (op donderdag) zijn ongewijzigd op 4 uur gebleven. De coördinator van het 
Steunpunt wordt nog onvoldoende geraadpleegd. Er is sprake van contacten; in de beschikbare 
tijd kan er geen netwerk van relaties worden opgebouwd en onderhouden 

• Via de website “vrijwilligerswerkdalfsen.nl” worden vacatures gemeld en geraadpleegd. Hiervan 
wordt nog te weinig gebruik gemaakt 

• De gemeente Dalfsen heeft voor alle vrijwilligers die in de gemeente werken per 2009 een WA 
verzekering, een Ongevallenverzekering en een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
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afgesloten. Het beeld is dat hierdoor inmiddels de meeste organisaties hun eigen verzekering 
hebben opgezegd 

• De Plaatselijke Belangen in Dalfsen en Nieuwleusen zijn door de pilot als intermediair op de 
hoogte van de mogelijkheden van het Steunpunt. Hierdoor worden organisaties via de Plaatselijke 
Belangen gemakkelijker in contact gebracht met het Steunpunt 

 
 
 
 
3.4 De inzet van het Steunpunt 
Op grond van het gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid is met Landstede Welzijn voor de jaren 2008 en 2009 
opnieuw een “Uitvoeringsovereenkomst” opgemaakt voor het exploiteren van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk.  
 
Het Steunpunt is belast met de volgende taken: 

• Het beheer van de website “vrijwilligerswerkdalfsen.nl”, inclusief vacaturebank; 

• Organiseren van minimaal vier informatieavonden per jaar; 

• Desgevraagd zorg dragen voor deskundige ondersteuning van de vrijwilliger en/of 
vrijwilligersorganisatie; 

• Jaarlijks organiseren van een vrijwilligersmarkt in Dalfsen, Nieuwleusen of Lemelerveld; 

• Het verlenen van informatie over cursusmogelijkheden; 

• Het vrijwilligerswerk frequent via de media onder de aandacht brengen; 

• Deelnemen in het project samenwerking Plaatselijke Belangen; 

• Een adviserende rol aan de gemeente; 

• Zorg dragen voor het opstellen van een jaarverslag (inhoudelijk en financieel) 
 
Daarbij is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 
- Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is gehuisvest in het Beatrixgebouw te Dalfsen; 
- Het Steunpunt is minimaal 1 dagdeel per week geopend; 
- De activiteiten van het Steunpunt worden gecoördineerd door een coördinator;  
- De coördinator is tenminste 8 uur per week gedurende 40 weken per jaar in dienst van Landstede 
Welzijn; 
- Het Steunpunt wordt ook bemenst met vrijwilligers teneinde de dienstverlening te optimaliseren; 
- De coördinator vormt de spil van het Steunpunt Dalfsen. 

 
4 Uitkomst nulmeting en de reacties vanuit het veld daarop                                       p 
Uitkomst nulmeting 
Uit de antwoorden van de “enquête 2008” worden de volgende conclusies getrokken. 
1. 45% respons is een goed resultaat 
2. 61% van de organisaties zijn tevreden over het aantal leden/deelnemers 
3. 39% verlangen meer leden/deelnemers. Deze organisaties kunnen op een directe wijze worden 
ondersteund bij de werving en kwaliteitsverbeteringen van de organisatie 
4. Relatief veel organisaties werken samen 
5. In het algemeen zijn de organisaties tevreden over de beschikbaarheidstelling (aantal uren en periodes) 
van vrijwilligers 
6. Er zijn serieuze tekorten aan bepaalde vrijwilligers (bestuurders en uitvoering/begeleiding) 
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7. Naamsbekendheid Steunpunt valt niet mee 
8. Het Steunpunt wordt relatief weinig gebruikt 
9. De gebruikers zijn over het algemeen tevreden over het Steunpunt 
10. Relatief weinig organisaties zijn geïnteresseerd in sociale activering, maatschappelijke integratie, 
inburgering 
11. Er werken relatief weinig werklozen, gehandicapten bij de vrijwilligersorganisaties 
12. Er zijn relatief weinig organisaties geïnteresseerd in maatschappelijke stages 
13. Er is eveneens weinig belangstelling voor maatschappelijk betrokken ondernemen 
14. Het wordt belangrijk gevonden dat de gemeente bijeenkomsten organiseert waar kan worden 
gesproken over wensen/knelpunten en ruimte is voor uitwisseling 
15. Veel organisaties hebben belangstelling voor een ontmoetingsactiviteit al dan niet in samenhang met 
een thema. 
 
Uit de bijeenkomsten in de drie hoofdkernen zijn de volgende aanvullingen vermeldingwaardig: 

• sommige mensen willen vrijwilligerswerk doen, maar moeten worden gevraagd; 

• er zit potentiële vrijwilligers onder de sociale doelgroepen werklozen, gehandicapten en 
vreemdelingen maar dat vereist vaak specifieke aandacht. Door onbekendheid worden ze niet 
benaderd; 

• het verplichten van vrijwilligerswerk wordt overwogen. Voorwaarde daarbij is wel dat er afstemming 
plaatsvindt met andere verenigingen, om te voorkomen dat leden naar de concurrent gaan; 

• bemiddeling van vrijwilligers dient plaats te vinden met inachtneming van kwaliteiten, kwalificaties 
en sociale/cultuur aspecten; 

• veel mensen zijn bang verantwoordelijkheden te dragen; 

• omschrijven van functies/taken geeft duidelijkheid; 

• bestuurders moeten principieel geen uitvoerende werkzaamheden vervullen; 

• beleid opstellen is niet eenvoudig; 

• kan de gemeente vanuit het personeel vrijwilligers leveren; 

• ondernemers vragen om sponsoring is niet altijd gelukkig; 

• jongeren werven is lastig omdat ze vaak al druk zijn; 

• denk aan het project Zilveren Kracht; 

• opleidingsmogelijkheden zijn essentieel maar kunnen nog beter onder de aandacht worden 
gebracht. De opleidingen dienen te worden afgestemd op de vraag; 

• het Steunpunt moet het spin in het web worden; 

• een lokaal Steunpunt in iedere kern is effectiever; 

• het Steunpunt kan samenwerken met vrijwilligers; 

• de beleidsvoornemens worden ondersteund. Uitbreiding tot 12 uur wordt zeker niet overdreven 
gevonden. 

 

5. Beleidsvoornemens                                                                                                s 
Het blijft onveranderd belangrijk dat (bestaande) “vrijwilligersvoorzieningen” in stand worden gehouden. 
Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft het vrijwilligerswerk een wettelijk 
kader gekregen. Dat kader wordt met ingang van het schooljaar 2011-2012 uitgebreid met de invoering 
van maatschappelijke stages voor leerlingen die in dat jaar instromen in het voortgezet onderwijs 
(vmbo, havo, vwo). 
Alvorens het beleid te formuleren worden eerst de drijfveren genoemd. 
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5.1 Input voor het gemeentelijk beleid 
Uit de nulmeting en de bijeenkomsten met het veld is in grote lijnen het volgende beeld ontstaan: 

• diverse organisaties hebben moeite om up to date te blijven. Het besturen van een organisatie 
behelst veel aspecten die niet allemaal worden beheerst en/of waarvoor onvoldoende tijd 
beschikbaar is. Veel organisaties hebben ondersteuning nodig. Hierbij kan worden gedacht aan: 
het ontwikkelen van een eigentijdse identiteit oftewel hoe krijgen wij een betere/moderne uitstraling 
waar mensen bij willen horen; hoe bereiken wij een vruchtbare samenwerking zonder dat er sprake 
is van concurrentie en hoe werven wij leden/vrijwilligers; 

• het vrijwilligersverloop stelt de organisaties over het algemeen niet voor problemen. Het invullen 
van specifieke functies zoals het werven van bestuurders lukt te vaak niet. De organisaties hebben 
steun nodig bij het werven van vrijwilligers voor specifieke functies; 

• op nieuwe ontwikkelingen zoals maatschappelijk betrokken ondernemen en maatschappelijke 
stages wordt nauwelijks ingespeeld. De organisaties hebben steun nodig om hun visie hierop te 
ontwikkelen; 

• voor werving uit speciale doelgroepen als werklozen, gehandicapten en vreemdelingen bestaat 
weinig animo. Ook voor dit thema geldt dat organisaties ondersteuning nodig hebben om in te zien 
wat er voor nodig is om deze mensen een kans te bieden c.q. te begeleiden; 

• 55 plussers (Zilveren Kracht) zijn een belangrijke doelgroep waaruit kan worden geworven. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met de wensen en/of belemmeringen van deze doelgroep. Het 
komt er dus op aan hoe vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld; 

• de opleidingsfaciliteiten blijven belangrijk; 

• het Steunpunt Vrijwilligerswerk moet de spin in het web worden. Dit houdt in dat het Steunpunt de 
gelegenheid krijgt om de organisaties te bezoeken; 

• er wordt aandacht besteed aan de waardering van vrijwilligers; 

• het is wenselijk dat de gemeente structureel bijeenkomsten met het veld organiseert. 
 
In de WMO kadernota “Mee®doen in Dalfsen” zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd. 

• meer investeren in randvoorwaarden om het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en makkelijker te 
maken; 

• het Steunpunt Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van verenigingen en 
organisaties; 

• er wordt op maat gesneden cursussen aangeboden; 

• mensen uit bepaalde doelgroepen volgen een sociaal activeringstraject; 

• een podium creëren waarmee vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. 
 
Het advies van de WMO raad luidt: 

• positief tegenover het plan om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen door het Steunpunt; 

• het actief bezoeken van organisaties is nodig om het bereik te vergroten; 

• nadruk leggen op een eigen verantwoordelijkheid van organisaties voor hun vrijwilligers; 

• inhoudelijk de nodige aandacht schenken aan de maatschappelijke stages. 
 
De opvattingen van het gemeentebestuur zijn: 

• de kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door het aantal voorzieningen; 

• veel voorzieningen kunnen alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers; 
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• het vrijwilligerswerk staat onder druk. Er is een stijgende vraag naar vrijwilligers. De overheid doet 
namelijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en stoot overheidstaken af. 
Daarbij komt dat de samenleving complexer wordt. Er is meer en strengere regel en wetgeving, 
waar ook de vrijwilligersorganisaties aan moeten voldoen. Het vrijwilligerswerk eist dan ook steeds 
meer van vrijwilligers in de vorm van kennis, kunde en tijd. En ook stelt de samenleving hogere 
eisen aan vrijwilligersorganisaties. Leden, bezoekers en gebruikers verwachten goede faciliteiten 
en een scala aan activiteiten.  
Het vrijwilligerswerk wordt daarom gestimuleerd en ondersteund met als doel dat er ambitieuze en  
professioneler organisaties ontstaan c.q. blijven bestaan. Door relaties op te bouwen (met het 
Steunpunt) worden de vrijwilligersorganisaties gericht geholpen en wordt samenwerking bevorderd. 
De organisaties worden daarbij aangesproken op hun verantwoordelijkheden; 

• inwoners kunnen door vrijwilligerswerk participeren in de samenleving en hun kennis en 
vaardigheden ontwikkelen; 

• gemeente zorgt voor het afsluiten van de vrijwilligersverzekeringen WA, Ongevallen en 
bestuurdersaansprakelijkheid; 

• als gevolg van de economische crisis wordt voor het uitoefenen van primaire taken (taken zonder 
taak Maatschappelijke Stages) gedurende de periode 2010 t/m 2011 een subsidie beschikbaar 
gesteld voor het in dienst houden van een coördinator voor 8 uur per week gedurende 40 weken 
per jaar. Voor het creëren van een podium om vrijwilligers in het zonnetje te zetten kunnen geen 
financiële middelen beschikbaar worden gesteld. 

 
Wettelijk kaders: 

- de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
- Maatschappelijke Stages voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs 

 
Over de Maatschappelijke Stages (MaS) wordt het volgende opgemerkt.  
De gemeente krijgt geld van de ministeries van OCW en VWS. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling en 
ondersteuning van een makelaarsfunctie. Die makelaar heeft drie taken, namelijk: 

1. versterken van vrijwilligerswerk in brede zin en passend aanbod aan leerling indien nodig 
2. ondersteunen organisaties bij plaatsen van stagiaires en vrijwilligers 
3. bevorderen dat de stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt 

(Het geld mag NIET alleen ten goede komen aan maatschappelijke stage. De makelaar heeft drie taken, 
die niet allen te maken hebben met het bemiddelen van leerlingen. Het geld is ook bedoeld voor het 
bemiddelen van andere nieuwe groepen vrijwilligers en het ondersteunen van organisaties die nieuwe 
vrijwilligers (en/of maatschappelijke stagiairs) ontvangen. 
 
In de volgende paragraaf worden de concrete voornemens genoemd. 
 
5.2 De faciliteiten/activiteiten voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk 

1. het in stand houden van het Steunpunt Vrijwilligerswerk gedurende 8 uur per  week en 40 weken 
per jaar; 

• openstelling (fysieke) Steunpunt Vrijwilligerswerk: maximaal 4 uur per week; 

• het Steunpunt Vrijwilligerswerk te belasten met de volgende taken: 
- vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties verwijzen of de gevraagde informatie en/of 

ondersteuning daadwerkelijk leveren; 
- het ontwikkelen van netwerken; 
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- het bevorderen van contacten/relaties met organisaties, waarbij een voorkeur uitgaat naar 
contacten op locatie (bij de organisatie);  

- het organiseren van één vrijwilligersmarkt per jaar; 
- het beheer van de website www.vrijwilligerswerkdalfsen.nl; inclusief vacaturebank 
- het bemiddelen van vraag en aanbod naar/van vrijwilligerswerk; 
- brengt het vrijwilligerswerk frequent onder de aandacht via de media; 
 
- vervult de makelaarsfunctie in het kader van de MaS. Voor de uitvoering van deze functie 

wordt de rijksvergoeding verleend, bovenop de reguliere subsidie voor 8 uur. 
 

2. een aanbod van cursussen op Maat via Landstede Welzijn 
 

3. eenmaal per jaar bijeenkomsten organiseren in de hoofdkernen ter bespreking van 
wensen/knelpunten/thema 

 
4. het jaarlijks afsluiten van de verzekeringen WA, Ongevallen en bestuurdersaansprakelijkheid voor 

degenen die in de gemeente vrijwilligerswerkzaamheden verrichten 
 
Toelichting: 
Ondanks de bescheiden middelen wordt nagestreefd om relaties te ontwikkelen met het veld. Vanuit deze 
contacten kunnen organisaties concreter worden geholpen. In verband met de uitvoering van de MaS zal 
het Steunpunt contacten leggen met organisaties. Tijdens die besprekingen kunnen dan ook linken worden 
gelegd met andere aspecten van het vrijwilligerswerk. 
Als gevolg van deze keuze zullen er in 2010 en 2011 geen informatieavonden worden georganiseerd en 
kan evenmin structureel aandacht worden besteed aan specifieke doelgroepen. Met het organiseren van 
een vrijwilligersmarkt kan het Steunpunt zich aan een breder publiek presenteren, hetgeen belangrijk is. 
Door het ontbreken van middelen kan de gewenste ontmoetingsactiviteit niet doorgaan. 
De rijksvergoeding voor de maatschappelijke stages loopt in 2011 op naar € 13.000,00. 
De middelen voor de cursussen worden onttrokken uit het participatiebudget, waarmee onder andere de 
volwasseneneducatie wordt gefinancierd. Dit budget is evenwel met ingang van 2010 met een bedrag van 
ruim € 65.000,00 verlaagd. Het gevolg daarvan is dat de middelen voor vrijwilligers sterk zijn gedaald. 
 

6. De financiële consequenties                                                                                        s 
      Beschikbaar 2009 Benodigd 2010 
1. Exploitatie Steunpunt Vrijwilligerswerk € 22.616,00  € 23.841,00  
    Jaarlijkse ontmoetingsactiviteit  €        00,00  €        00,00 
    Uitvoering Maatschappelijke Stages  €   8.818,00  € 13.000,00 (uit rijksmiddelen) 
 
2. Cursussen vrijwilligers   € 40.000,00  € 10.000,00 (uit rijksmiddelen) 
 
3. Bijeenkomsten    €        00,00  €        00,00 
 
4. Verzekeringen                                 €  15.000,00                  €    6.785,00 
 
 
P.s: 
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Voor de uitvoering van de maatschappelijke stages is/zal de volgende rijksbijdrage (worden) 
ontvangen: 
In 2008 €   4.300,00 
In 2009 €   8.818,00 
In 2010 € 13.000,00 
In 2011 € 13.000,00  
 



 11 

 
 
 
 


