
Geachte leden van de Raad, geacht college, 
 
In november vorig jaar, bij de behandeling van de begroting voor 2012, heb ik hier als 
medewerker van Landstede Welzijn ook gestaan.  
 
Deze Raad heeft toen een amendement aangenomen dat het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
niet met 4 uur, maar met 8 uur per week financieel ondersteund moest worden. Dit 
amendement werd door alle partijen ondertekend.  
Misschien verbaast het u, net als mij, dat het college in de Voorjaarsnota 2012 voorstelt om 
de structurele budgetaanpassing voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk niet te honoreren. 
 
Ik zal u voorlezen wat in de uitvoeringsovereenkomst Steunpunt Vrijwilligerswerk 2012 staat 
die de Gemeente Dalfsen met Landstede Welzijn  gesloten heeft. 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is met de volgende taken belast: 

- beheer website, inclusief vacaturebank 
- organiseren van minimaal 4 informatieavonden per jaar 
- zorg dragen voor deskundige ondersteuning van de vrijwilliger en/of 

vrijwilligersorganisatie 
- jaarlijks organiseren van een vrijwilligersmarkt 
- verlenen van informatie over cursusmogelijkheden 
- vrijwilligerswerk frequent onder de aandacht brengen via de media 
- deelnemen aan project samenwerken met Plaatselijk Belang 
- adviserende rol aan de Gemeente 
- opstellen jaarverslag financieel en inhoudelijk 
-  

Daarnaast dient het Steunpunt in 2012 van de genoemde 8 uur, 4 uur per week te besteden 
aan het ondersteunen van vrijwilligers en organisaties die actief zijn op het gebied van zorg 
en vrijwillige ondersteuning. Het is voor organisaties als Zorgcentrum Rosengaerde, 
Philadelphia, Vrijwillige Thuiszorg etc. steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers in te 
zetten. Dat dit wel noodzakelijk is hoeft geen betoog.  
Bij voorkeur worden er voor deze vorm van vrijwilligerswerk mensen geworven die om wat 
voor reden dan ook, op afstand zijn geraakt van de arbeidsmarkt. Middels vrijwilligerswerk 
wordt geprobeerd hun participatie en eventueel doorstroom naar betaald werk een impuls te 
geven. Dat hier meer dan gemiddelde ondersteuning nodig is zal duidelijk zijn. 
 
Bovengenoemde dient gerealiseerd te worden in 8 uur per week en zoals het college nu 
voorstelt moeten er van die 8 uur 4 uur (dat is de helft) verdwijnen. 
 
In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als 
gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.  
We gaan van verzorgingsstaat naar “ civil society”, en dat betekent meer en meer een 
beroep op de eigen kracht van de burger en een overheid die de burger steeds meer 
verantwoordelijk stelt voor een leefbare samenleving. De vraag naar vrijwillige inzet van 
burgers wordt hiermee ook steeds groter. Een goed Vrijwilligerssteunpunt is onmisbaar om 
deze vrijwillige inzet te versterken, te ondersteunen en te coördineren. Gezien het 
toenemende beroep op vrijwillige inzet vraagt dit eerder om een investering dan een 
bezuiniging op het vrijwilligerssteunpunt in Dalfsen. 
 
Een structurele bijdrage voor de uitvoering van het werk van het Vrijwilligerssteunpunt van 8 
uur per week is al heel minimaal om dit alles te kunnen realiseren.  
Een vergelijking met omliggende gemeenten laat dan ook zien dat de gemeente Dalfsen met 
dit voorstel ontzettend weinig investeert in vrijwilligerswerk. 
Ter illustratie: in Ommen faciliteert de gemeente 26 uur per week in haar 
vrijwilligerssteunpunt, In de gemeente Raalte is dit 25 uur per week, in de gemeente 
Olst/Wijhe is dit 27 uur per week, in de gemeente Hellendoorn is dit 34 uur per week en in de 
gemeente Hardenberg is dit 20 uur per week.  



Ik heb u in november 2011 al voorgerekend dat 1 bemiddeling van het Vrijwilligerssteunpunt 
de gemeenschap aan inzet per jaar € 6.240,-- oplevert. In de eerste vijf maanden van dit jaar 
zijn er via het Steunpunt Vrijwilligerswerk al meer dan 25 bemiddelingen gerealiseerd richting 
vrijwilligerswerk. En dan heb ik het nog niet eens over de bemiddelingen via website en 
wekelijks persberichten. De website is ongeveer 8300 keer bekeken op vacatures en 38 
vacatures zijn middels de website vervuld. Daarbij komen nog de vacatures die door middel 
van de persberichten opgevuld zijn. Totaal minimaal 70 bemiddelingen x € 6.240,-- rekent u 
maar uit! 
En het echte rendement; de sociale contacten, de zingeving, het plezier, de persoonlijke 
ontwikkeling – kortom het “ meedoen” is echter niet in geld uit te drukken.  
 
Tenslotte wil ik u ter overweging meegeven dat wij, ook wanneer u vanavond besluit de 8 uur 
voor het vrijwilligerssteunpunt Dalfsen te handhaven, met deze middelen slechts beperkt in 
staat zijn om de vrijwillige inzet in de gemeente Dalfsen te versterken. 
Nieuwe initiatieven, die wij in omliggende gemeenten met veel succes door 
vrijwilligerssteunpunten opgebouwd zien worden en waarvoor wij in deze gemeente ook veel 
kansen zien, kunnen met deze beperkte middelen nu niet goed door ons opgezet worden. 
Ik denk bijvoorbeeld aan de organisatie van een beursvloer, die het maatschappelijk veld 
vaak vele tienduizenden euro’s oplevert, uitgebreide wervingsacties als “sterk door 
vrijwilligerswerk”, het opzetten van een structurele verbinding tussen het bedrijfsleven en het 
vrijwilligerswerk etc. etc. 
 
Kijk nog eens als gemeenteraad of u niet juist in deze tijd het vrijwilligerswerk meer wilt 
ondersteunen en faciliteren dan u tot op heden heeft gedaan. 
 
“Een goed vrijwilligerssteunpunt staat of valt met de mogelijkheid om er tijd in te steken.” 
 


