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[Raadsgriffie] De participatiesamenleving onder druk?
Alstublieft; voor een krachtige gemeenschap.pdf

Geachte Raadsgriffier, geachte heer Ten Have,

Graag vraag ik u, namens mijn voorzitter Ella Vogelaar en het vrijwilligerswerk, om
bijgevoegde informatie door te sturen aan de gemeenteraadsleden en, voor zover mogelijk,
ook aan de fracties van de lokale politieke partijen. Het gaat om een position paper
vrijwilligerswerk onder de titel: Alstublieft; voor een actieve, krachtige gemeenschap!

Het position paper bevat naar ons inzicht belangrijke adviezen voor de waarborging of
ontwikkeling van een sterke participatiesamenleving in uw gemeente. Hoewel de politieke
wil om hiervoor te zorgen verschilt per gemeente, blijft het belangrijk om ook bij goed beleid
dit onderwerp op de agenda te houden. Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen voor de
deur. Hoe vrijwillige inzet in Nederland zich gaat ontwikkelen is immers helemaal niet zo
duidelijk, terwijl een flink deel van het welbevinden van uw inwoners er vanaf hangt.
Vrijwillige inzet is van essentieel belang bij groen, publieke voorzieningen (als zwembaden
en bibliotheken), duurzame energie, zorg, jeugd, sport, cultuur, integratie en nog veel meer
onderwerpen.

Wij willen u alvast heel erg bedanken voor de moeite die u neemt om deze informatie door
te geven. Met vragen en verzoeken kunt u bij mij terecht. U kunt het position paper ook
downloaden via: https://www.nov.nl/documenten/00000763.pdf

Met vriendelijke groet,

Mark Molenaar
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Alstublieft; voor een actieve,
krachtige gemeenschap!
Maak uw verkiezingsprogramma compleet

Eén op de twee mensen in onze energieke
samenleving zet zich vrijwillig in. Overal zijn
vrijwilligers, bewoners en hun organisaties
actief voor doelen die zij zelf belangrijk en
Inodig vinden.
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Mensen pakken graag hun rol op het gebied
van het democratisch proces, groen, publieke
voorzieningen (als zwembaden en bibliotheken),
duurzame energie, zorg, jeugd, sport, cultuur,
integratie en nog veel meer onderwerpen. Op
eigen initiatief, maar ook als de gemeente hen
daar om vraagt. Dit is vrijwillig, maar niet gratis.
Vrijwillige inzet ontstaat ook niet ‘vanzelf’.
Daarvoor is ruimte en vrijheid nodig en de
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gemeente speelt hier een belangrijke rol in. Een
goede gemeente creëert de randvoorwaarden
waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren.
Zonder vrijwillige inzet halveert de kwaliteit van
leven in Nederland. Alle reden om vrijwilligerswerk
goed op te nemen in uw verkiezingsprogramma
voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Gemeente en vrijwilligers: een goed span!
Onze partij gelooft in een gemeente die denkt en meewerkt in het mogeljk
maken van vrijwilligers- en bewonersactiviteiten, zodat mensen de kans krygen
om zelf hun buurt mooier en socialer te maken. De gemeente zorgt voor regels
en beleid die in verhouding staan tot de aard en de omvang van de activiteit. We
brengen de kosten voor vergunningen omlaag. Ongeveer 95% van alle activiteiten
is kleinschalig, daarom denken we eerst klein en werken we met zo min mogelijk
regels. Pas op het moment dat het echt groot of ingewikkeld wordt, kijken we
intensiever mee naar de veiligheid en de regels. Daarbij leveren we maatwerk en
hulp, zodat vrijwilligers voortvarend aan de slag kunnen en zich gesteund voelen
door hun gemeente.
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Leo snel geholpen

Aicho maakt taalkilometers

Leo’s huis was ernstig vervuild en er was

Getrainde taalcoach: “Dankzij de trainingen kan ik

veel achterstallig onderhoud. Hij was hier
zelf niet toe in staat en beschikte ook niet
over een netwerk om hem daarbij te helpen.
In situaties als deze zou professionele

beter taalcoaching geven, bijvoorbeeld de training
Spreekvaardigheid & feedback van Het Begint met
Taal. Vanaf nu ga ik van tevoren aangeven waarop
ik feedback geef, zoals op inhoud of verstaanbaar

schoonmaak en het motiveren van Leo voor
hulpverlening vele malen langer hebben

ze een opdracht uitvoert.”

heid. Zo weet Aïcha weer waarop zij kan letten als

geduurd en duurder zijn geweest.
“De uitwisseling met andere taalcoaches bracht
Door de samenwerking tussen de vrij
willigers van Present en de hulpverlener,
wordt er zorg op maat verleend voor Leo.
“Dit is de participatiemaatschappij,” aldus

me op goede ideeën. Zo wil ik binnenkort met
Aïcha naar de markt gaan om taal in de praktijk te
oefenen. Door de training heb ik meer handvatten
gekregen om taalcoaching te geven.” Taalcoaches

de coördinator. Dat is het investeren meer
dan waard.

zijn onmisbaar voor het oefenen van de taal in de
praktijk en kunnen kilometers maken met de deel
nemer. Door hun training te faciliteren, bevordert
de gemeente een succesvolle integratie.
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Innovatie en samenwerking voor moderne
vrijwillige inzet
Vrijwilligersorganisaties hebben soms moeite veranderingen bij te benen. Onze
party wil dat de gemeente netwerken stimuleert waarin moderne besturen andere
besturen als voorbeeld dienen en besturen elkaar helpen. Netwerken waar ook het
bedrjfsleven in participeert. Wij maken vrjwillige inzet toekomstbestendig door
Jongere generaties te stimuleren. Dit doen we door in gesprek met het onderwijs
te proberen maatschappelijke vorming en vrijwillige inzet voor de samenleving
een belangrijkere plek te geven in het basisonderwjs, maar ook bij het voortgezet
onderwijs en het MBO, HBO en WO. Samen met het onderwijs werken we aan
concrete stimuleringsprogramma’s waar wijken en buurten, inwoners en organisaties
effect van zien. Tegelijkertijd helpen we (burger)initiatieven om optimaal gebruik te
maken van de vernieuwing die jongeren met zich mee brengen.
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Jongeren aan zet in Ede

Bestuurders helpen bestuurders

Jongeren-vrijwilligersnetwerk Dien je Stad in

In de pilot BestuurdersOentraal vraagt Vrijwilligers-

Ede werkt samen met kinderen en jongeren
van basisscholen, voortgezet onderwijs en
MBO- en HBO studenten. Zij vinden samen
met docenten en directies van Edese scholen

centrale Deventer verenigingen om hun succes
sen met elkaar te delen en elkaar te versterken en
inspireren. Meer dan 75 bestuursleden deelden
tijdens een drukbezochte kick-off enthousiast hun

dat de sociaal-maatschappelijke vorming
van kinderen en jongeren belangrijk is. Het
van betekenis zijn voor kwetsbare mensen is
van essentiële waarde voorjongeren en de

kennis en ervaring. In vervolgsessies gaan ze dieper
in op bestaande problematiek en de gewenste
ondersteuning. De Vrijwilligerscentrale Deventer
ondersteunt door mensen bij elkaar te brengen en

samenleving. Dit heeft effect op het lokaal
samenleven en de ontwikkeling van vrijwil
ligerswerk. Het aantal samenwerkingen met
scholen blijft verder uitbreiden. Daarnaast

het verband te leggen met het eigen scholings
programma, hulp van studenten en experts uit het
bedrijfsleven. De gemeente Deventer onderschrijft
in haar visie het belang van verenigingsonder-

is er een belangrijk netwerk met zorg- en
welzijnsinstellingen dat bijdraagt aan de
praktijk en theorie in de stimulerings- en
vormingsprogramma’s.

steuning. Wat ook helpt is de persoonlijke
betrokkenheid van de wethouder en zijn inzet bij
acties en evenementen.

Scholing vrijwilligers levert iedereen iets op
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Bij betaald werk is het streven naar levenslang leren gemeengoed. Onze party ziet
dat ook vrijwilligers en actieve bewoners trainingen, workshops en een goede
begeleiding nodig hebben om plezierig, verantwoord, veilig en met voldoening
te kunnen werken. Tegelijkertijd sluit scholing ook aan bij bij de behoeften
van vrijwilligers. Zj willen (naast zingeving) ook praktisch voordeel door kennis
te vergroten, hun cv te verrijken en kansen te creëren op de arbeidsmarkt. Bij
het creëren van deskundigheidsbevordering betrekken we lokale, regionale en
landelijke vrijwilligersorganisaties en ondersteuningsorganisaties die hierop al
een aanbod hebben. We stimuleren samenwerking onderling, maar ook met
onderwjsinstituten en het bedrijfsleven.
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Lokaal benutten landelijk

Scholing door en voor werklozen

scholingsaanbod

Het idee komt van drie werkloze twintigers. Ze

Groen aan de Buurt is een provinciaal
programma in Utrecht waarin groene bewonersinitiatieven de ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen. Het is een initiatief van
de natuurorganisaties Landschap Erfgoed
Utrecht, IVN en de Natuur- en Milieufedera
tie Utrecht. Bewoners en gemeenten worden
ondersteund bij het omzetten van ideeën
naar activiteiten en projecten, bijvoorbeeld
door dorps- en wijkprocessen op te starten.
Bij het digitale platform kunnen mensen
terecht voor informatie, praktische tools en
voorbeelden. Rob Meijers (LandschappenNL):
“Dit is goed gebruik maken van kennis en
ervaring. Landelijk, provinciaal en lokaal
werken hierin samen.”

zochten inspiratie tijdens hun zoektocht naar een
baan. Zo ontstond Stichting DeBroekriem, een
community met inmiddels 10.000 werkzoekenden.
De vrijwilligers staan centraal bij dit platform voor
en ook door werkzoekenden: per jaar organiseren
ze 750 netwerkbijeenkomsten. Het mes snijdt aan
twee kanten: ze ontwikkelen zichzelf en ze helpen
andere werkzoekenden om zich te ontwikkelen.
De doorloop onder vrijwilligers is extreem hoog en
dat is precies de bedoeling: de meeste vrijwilligers
hebben binnen een halfjaar een baan. DeBroekriem
heeft een slimme modulaire app voor vrijwilligers.
Er is een online trainingsprogramma, een maande
lijkse trainingsdag en peer-2-peer- coaching. Vrij
willigers die een baan vinden, betalen uitschrijfgeld
in plaats van inschrijfgeld. Ze blijven ambassadeur
van de community.

Onderbouwing voor partijprogramma's
Natuurlijk is een partijprogramma gestoeld op feiten.
Controleer vooral onze beweringen en neem niets
klakkeloos van ons over. Onderstaande bronnen
kunnen u daarbij helpen.

Onderstaande bronnen kuntu ookonline raadplegen
www.beleidenvriiwilliqerswerk.nl/home/bronnen

De nieuwe vrijwilliger
Helpt pragmatische mens de Participatiesamenleving om zeep?
Onderzoek van Motivaction

Burgerschapsvorming en onderwijs
Onderwijsinspectie, 7 februari 2017:
Burgerschapsonderwijs vraagt verbetering, wettelijke opdracht biedt ruimte

De cijfers
CBS, maart 2016: Bijna 1 op de 2 Nederlanders doet vrijwilligerswerk
Geven in Nederland, april 2017: Ruim een derde van de Nederlanders doen (nog)
vrijwilligerswerk

Lokale (vrijwilligers)organisaties betrekken bij beleid
Radboud Universiteit,Juli 2016: Third Sector Impact onderzoek

Over regeldruk
Actal, april 2017: Teveel regeldruk voor evenementen hoeft niet!

Kwetsbare doelgroepen behoeven begeleiding
Sociaal Planbureau Groningen:
Participeren in vrijwilligerswerk niet eenvoudig voor kwetsbare doelgroepen

Investeren in vrijwilligersorganisatie nodig
Sociale Vraagstukken, maart 2017: Vrijwilligerswerk is niet Gratis

De rol van vrijwilligerswerk op allerlei beleidsterreinen
Meer informatie over de rol van vrijwilligerswerk in de gemeente:
www.beleidenvrijwilligerswerk.nl

Vrijwilligerswerk essentieel voor alle politieke partijen
Vrijwilligerswerk is van essentieel belang in een maatschappij waarin mensen steeds meer op elkaar
zijn aangewezen en waarin de overheid meer en meer taken teruggeeft aan de samenleving. Het
speelt een enorme rol op een groot aantal gemeentelijke beleidsterreinen en hoort dus thuis in alle
partjprogramma’s. Waar liggen uw speerpunten?

Eenzaamheid ♦ Wijkontwikkeling
Veiligheid • Familie en gezin
Zorg voor elkaar - Verbondenheid
en sociale cohesie » Integratie
Taalontwikkeling • Erfgoed • Meedoen
Cultuur • Vrije tijd Onderwijs
Economische ontwikkeling
Gezondheid en bewegen (sport
Arbeidsmarktkansen © Opvoeden
Economische ontwikkeling • Armoede en
schulden • Publieke voorzieningen
Natuur en Landschep

Afzenders en vragen
Samen met haar leden heeft Vereniging NOV dit positionpaper opgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen
2018 om politieke partijen te helpen om vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet goed op te nemen in hun
verkiezingsprogramma.

Meer informatie krijgt u bij:
Mark Molenaar, m.molenaar@nov.nl, 06 10922192
Joost van Alkemade, i.vanalkemade@nov.nl, 06 10764885
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