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Advies Vrijwillige inzet in Dordrecht 2019-2022

Geachte heer Heijkoop, beste Peter,
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om advies uit te brengen over de beleidsnotitie
‘Vrijwillige inzet in Dordrecht 2019-2022. Vanuit onze gesprekken met vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties herkennen we de geschetste ontwikkelingen en onderschrijven we de vier
uitgangspunten van vrijwillige inzet.
Rol van de Adviesraad
We vinden het jammer dat we niet uitgenodigd zijn voor de bijeenkomst op 31 januari jl. Op deze
bijeenkomst werd de gespreksnotitie met de uitgangspunten voor vrijwillige inzet besproken. Graag
hadden we onze bijdrage willen leveren. We bieden nu alvast aan een rol te willen spelen bij de
uitvoeringsagenda en de evaluatie.
Expertise en ondersteuning
Op verschillende plaatsen in de beleidsnotitie wordt aangegeven dat er behoefte is aan een
expertisecentrum en een ondersteuningspunt op stadsniveau, aangevuld met ondersteuningspunten
in de wijken (Tilburgse model). We ondersteunen dit van harte.
U geeft in de eerste alinea op p. 2 aan dit kan betekenen dat u nieuwe subsidierelaties aangaat met
één of meer organisaties voor de uitvoering van de ondersteuningsactiviteiten. We adviseren dat wat
al goed loopt en een waardevolle functie heeft als het gaat om de vrijwillige inzet in Dordrecht,
namelijk het Vrijwilligershuis niet zondermeer in te wisselen. Het Vrijwilligershuis heeft op dit moment
een verbindende en ondersteunende functie voor de vrijwillige inzet in Dordrecht op de vier punten
uitgangspunten: stimuleren, matchen, ondersteunen en waarderen. Het Vrijwilligershuis is goed
bekend en wordt door zeer veel (vrijwilligers)organisaties gebruikt.
Voor de stad lijkt op dit moment niet een tekort aan aanbod op allerlei terrein het probleem. Veeleer is
er een tekort aan verbinding en samenwerking tussen alle onderdelen. Door personele wisselingen op
allerlei plaatsen wordt dat nog eens versterkt.
De beleidsnotitie komt over als voortzetting van een aantal zaken die er nu al zijn maar die op een
aantal punten een update/ verdieping behoeven. De notitie is in lijn met onze bevindingen op andere
terreinen: de behoefte aan verbinding, ondersteuning, bekend maken van wat er is (sociale kaart). In
het Vrijwilligershuis is nu al veel materiaal voorhanden om bij te dragen aan een sociale kaart: meer
dan 600 organisaties/ verenigingen etc. zijn aangesloten. We pleiten ervoor om dit potentieel te
benutten.
Bestuursfuncties
Wat betreft de ontwikkelingen die het beleid beïnvloeden, zien wij ook dat de inzet van vrijwilligers
vaker incidenteel is. Daarnaast horen we dat bestuursfuncties niet meer of moeilijk vervuld kunnen
worden. Dat leidt ertoe dat vrijwilligersorganisaties stoppen met het organiseren van activiteiten. Wat
ons betreft moet vrijwilligersorganisaties hiervoor ook een beroep kunnen doen op een

ondersteuningspunt. Het ondersteuningspunt zoekt samen met de vrijwilligersorganisatie naar
creatieve oplossingen.
Een ‘hip’ expertisecentrum/ondersteuningspunt(en)
Met u vinden we het belangrijk dat de ondersteuningspunten ‘uitstraling’ moeten hebben, meer dan nu
het geval is. Alle vrijwilligers moeten zich uitgenodigd voelen om binnen te lopen of digitaal informatie
te zoeken. Een open en proactieve communicatie is hierbij zeker een vereiste.
Aanwezige infrastructuur/personeel
We begrijpen dat met het beëindigen van de samenwerking met MEE/SSKW er een kans ontstaat
voor nieuwe allianties. De vraag is of nieuwe allianties de oplossing zijn. De expliciete verbinding met
participatie vinden wij een echte verdieping/verandering. Goed om dit moment te benutten. We willen
hier nog aan toevoegen dat de ondersteuningspunten een rol kunnen vervullen om mensen te laten
‘proeven’ in organisaties en bij initiatieven als opstap naar een baan.
Wat ons betreft gaat het om verbinden/samenwerken en goede, toegankelijke en samenhangende
informatievoorzieningen, zowel fysiek als digitaal. We vragen met klem bij de herinrichting van het
beleid voor de vrijwillige inzet om zowel beleidsmatig als in personele zin gebruik te maken van/ voort
te bouwen op de reeds aanwezige infrastructuur. Het handhaven of versterken van eenheid en
eenduidigheid in het ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers lijkt ons voorwaardelijk voor een verdere
ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid in onze stad.
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