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1. 1. 1. 1. InleidingInleidingInleidingInleiding

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die in 2006 werd ingevoerd, steunt voor een belangrijk

deel op vrijwillige inzet van burgers. Dit legt een druk op de bestaande vrijwilligersorganisaties. Vooral

omdat het werven van nieuwe vrijwilligers niet altijd even eenvoudig is.

In Voorschoten is in 2002 de Nota Vrijwilligersbeleid verschenen. In deze vernieuwingskuur wordt de

nota uit 2002 aangescherpt. Vooral op het gebied van werving bleven de resultaten achter bij de

verwachtingen. Aan dat aspect wordt in deze nota ruim aandacht besteed. Daarmee wordt ook meteen

de stap gemaakt van ‘vrijwilligerswerk’ naar ‘vrijwillige inzet’. Door dit ruimere begrip, dat meer recht

doet aan de huidige situatie, komen nieuwe doelgroepen vrijwilligers in beeld. Ook wordt in deze

nieuwe nota de kadernota Wmo verwerkt.

In hoofdstuk 4 worden elf doelgroepen benoemd en wordt aangegeven waarom deze doelgroepen zich

vrijwillig inzetten. Uiteraard met de nodige voorzichtigheid want dé vrijwilliger bestaat niet. Ook

worden voorbeelden gegeven voor vrijwilligersorganisaties waarom het aantrekkelijk kan zijn bepaalde

doelgroepen vrijwilligers te werven. Dit theoretische kader is de basis voor de gemeente om bepaalde

faciliteiten te bieden. Organisaties kunnen dit kader gebruiken als informatiebron bij het benaderen

van nieuwe doelgroepen.

Op haar beurt worden deze vrijwilligersorganisaties in hoofdstuk 5 op een aantal aspecten gewezen die

bij werving van belang zijn. Ook hoe zij aantrekkelijk kunnen zijn!

In hoofdstuk 6 wordt kort ingegaan op datgene wat een lange samenwerking bevordert tussen de

vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie onder het motto ‘hebben en houden’!

De in 2002 verschenen nota Vrijwilligersbeleid wordt in hoofdstuk 7 kritisch tegen het licht gehouden.

Beschreven wordt wat er is gerealiseerd, wat bijgestuurd en wat behouden moet worden.

De hoofdstukken 4, 5 en 6 kennen elk een kopje ‘wat kan de gemeente betekenen’. Samen met de

kritische blik uit hoofdstuk 7, vormt dit de basis van de faciliteiten die de gemeente de vrijwilligers en

vrijwilligersorganisaties kan bieden. Want wat de gemeente ook biedt, het ‘echte werk’ moet worden

gedaan door de vrijwilligersorganisatie zelf. Zij staan midden in hun doelgroep, zij weten wat leeft én

wat bij hun organisatie past. Handvatten voor een vernieuwingskuur zijn opgenomen in hoofdstuk 8.

• inleiding en introductie van de vernieuwingskuur in hoofdstuk 1 en 2

• theoretische kader in hoofdstuk 3 en 4

• informatie over en voor vrijwilligersorganisaties in hoofdstuk 5 en 6

• beknopte evaluatie van het huidige beleid in hoofdstuk 7

• de vernieuwingskuur voor de komende 4 jaar in hoofdstuk 8
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2. 2. 2. 2. Een vernieuwingskuur!Een vernieuwingskuur!Een vernieuwingskuur!Een vernieuwingskuur!

In 2002 is de Nota Vrijwilligersbeleid vastgesteld. De kernbegrippen in die Nota waren: waardering,

werving en behoud. Op alle drie de elementen zijn activiteiten ingezet. Het onderdeel waardering en

behoud zijn daarvan het beste geslaagd. De effecten van de instrumenten voor werving bleven achter

bij de verwachting. Zo is de Vrijwilligersmarkt verworden tot een feestelijke noot in het Weekend van

Voorschoten waar iedereen elkaar ontmoet. Geslaagd, succesvol maar met een geringer effect op

werving dan verwacht.

Het blijkt dat de groep potentiële vrijwilligers de vrijwilligersorganisaties onvoldoende kunnen vinden.

De circa 180 organisaties in ons dorp zijn niet verenigd. Aan de andere kant kunnen de

vrijwilligersorganisaties de groep potentiële vrijwilligers onvoldoende vinden. Ook zijn vrijwilligers niet

verenigd.

Het doel van deze notitie is om, in aanvulling op de bestaande instrumenten, een brug te slaan tussen

de potentiële vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties. Daarvoor is een vernieuwingskuur

noodzakelijk.

Zo wordt het begrip vrijwilligerswerk omgevormd tot vrijwillige inzet. Deze algemene schets biedt het

kader voor het in beeld brengen van de nieuwe doelgroepen in het beleid. Deze groepen zijn

herkenbaar, ook voor de vrijwilligersorganisaties. Onderzocht wordt op welke manier de

vrijwilligersorganisaties voor de potentiële vrijwilligers herkenbaar kunnen worden. Een optie daarvoor

is een (digitale) vacaturebank.

Tot slot wordt bezien welke instrumenten en methodieken vrijwilligersorganisaties in kunnen zetten

om aantrekkelijk te worden voor potentiële vrijwilligers. Het is daarbij de kunst van het combineren.

Veel dingen bestaan al maar door ze in een nieuw perspectief te plaatsen kunnen zij nét die

meerwaarde geven die nodig is.
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3. 3. 3. 3. Van vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzetVan vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzetVan vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzetVan vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk verandert. Vrijwilligerswerk is én blijft leuk maar niet vrijblijvend. Soms heeft het een

verplicht karakter gekregen. Iedereen krijgt het drukker, of maakt zich drukker. Hierdoor is

vrijwilligerswerk niet altijd vanzelfsprekend. Ook al biedt het een kans en uitdaging om andere

ervaringen op te doen naast de gangbare bezigheden. Maar dan moet het wel passen in de tijd die

iemand daarvoor in gedachten heeft!

Deze korte  - uitvergrote – schets van de werkelijkheid geeft een aantal veranderingen aan die de

laatste jaren rondom het vrijwilligerswerk plaats vinden. De term ‘vrijwilligerswerk’ is hiervoor niet

meer toereikend.

vrijwilligerswerk

werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht

ten behoeve van anderen of de samenleving1

Een term als maatschappelijk ondernemen, het helpen ‘in de baas z’n tijd’, past in deze omschrijving

niet. Ook maatschappelijke stage, het verplichte onderdeel van de studie, past hierin niet. Laat staan

sociale activering, het verplichte onderdeel om een uitkering te ontvangen. Er zijn brede discussies

gevoerd over de juiste omschrijving waarin ook de bovenstaande zaken passen. Een term die recht

doet aan het verplichtende karakter dat (nieuwe vormen van) onbetaald werk tegenwoordig ook kan

hebben.

In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Zonder de inzet van

vrijwilligers kunnen veel ambities van deze wet niet worden gehaald. Vrijwilligerswerk wordt in de

nieuwe maatschappelijke verhoudingen als een – vanzelfsprekende – voorliggende voorziening

beschouwd. Maar zo werkt het niet altijd.

Meer eisen dus, van alle kanten. Tussen al die schijnbaar tegengestelde bewegingen moet een nieuw

evenwicht worden gezocht. Een evenwicht dat recht doet aan alle partijen. De definitie ‘vrijwillige inzet’

schetst hiervoor het kader.

Vrijwillige inzet

Alle burgers die onbetaald activiteiten verrichten voor anderen2.

Met dit kader in gedachten worden in de volgende hoofdstukken oplossingsrichtingen benoemd en

informatie gegeven. Want de gemeente kan faciliteren3, maar het echte werk moet toch door de

vrijwilligersorganisaties zelf worden gedaan. Er zijn organisaties die onderdelen die in deze nota

worden genoemd al hebben ingevoerd. Er zijn ook organisaties die daarmee nog moeten beginnen.

Daarvoor worden handvatten gegeven.

                                                  

1 Deze definitie komt uit de Nota Onbetaalbaar werk  uit 1991 van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

2  Deze omschrijving staat in de ‘beleidsbrief vrijwillige inzet 2005-2007’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3  Een samenvatting van alle faciliteiten die de gemeente op basis van deze nota biedt zijn opgenomen in hoofdstuk 8.
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4. 4. 4. 4. De vrijwilligerDe vrijwilligerDe vrijwilligerDe vrijwilliger

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet is de laatste jaren stabiel. De tijdsbesteding aan het

vrijwilligerswerk neemt echter af. Ook zijn vrijwilligers minder vaak bij verschillende organisaties actief.

Dit betekent een groter aantal wisselingen van vrijwilligers binnen de vrijwilligersorganisatie. Daardoor

moet er meer worden geworven met extra inzet voor (nieuwe) doelgroepen die in het

vrijwilligersbestand minder vertegenwoordigd zijn.

In dit hoofdstuk is een, niet uitputtend, overzicht opgenomen van mogelijk (nieuwe) doelgroepen die

door de vrijwilligersorganisaties benaderd kunnen worden. Ook wordt aandacht besteed aan de

voordelen die daaraan zijn verbonden voor de organisatie

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. Vrijwilligers in beeldVrijwilligers in beeldVrijwilligers in beeldVrijwilligers in beeld

Er zijn verschillende groepen te benoemen die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Binnen elke groep

is overeenkomst te vinden in de drijfveer waarom men zich vrijwillige inzet. In deze paragraaf wordt

aandacht besteed aan de potentiële vrijwilliger op basis van hun levensfase of achtergrondkenmerken.

Bij deze indeling is de aard of functie niet relevant.

De situatie in Voorschoten

- in Voorschoten zijn circa 3.000 vrijwilligers actief

- zij vervullen tussen de 3.400 en 4.450 vrijwilligersfuncties4

- De gemiddelde ureninzet van een inwoner in 2005 in  Nederland is 1,1 uur

per week (in 2000 was dat 1,2 uur per week), de gemiddelde ureninzet van

een vrijwilliger in 2006 was 3,1 uur per week (in 2004 was dat 4,0 uur per

week)5

- in Voorschoten zijn circa6:

5.285 inwoners van 6 tot en met 25 jaar

1.981 inwoners van 26 tot en met 35 jaar

5.178 inwoners van 36 tot en met 50 jaar

3.363 inwoners van 51 tot en met 60 jaar

1.251 inwoners van 61 tot en met 64 jaar

2.375 inwoners van 65 tot en met 75 jaar

- in Voorschoten zijn circa 2.650 middelbare scholieren7

                                                  

4 Informatie uit het onderzoek Voorschot op Vrijwilligersbeleid, uitgevoerd in 2001 door de stichting VrijwilligersManagement (sVM)

in opdracht van de gemeente Voorschoten

5 Informatie uit het rapport ‘Lokaal onder de loep’ uitgegeven door Movisie in 2008

6 peildatum 1 januari 2008

7 gegevens van maart 2008, leerlingen geboren in de periode van 1 januari 1990 tot en met 31 december 1996
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Er is slechts een beperkt inzicht in de motivatie om vrijwilligerswerk te doen8. In dit hoofdstuk is per

groep een korte omschrijving gegeven en is in diverse literatuur gezocht naar ‘de’ motivatie om zich in

te zetten als vrijwilliger. Dit moet gehanteerd worden zoals het is, een indicatie van meest

waarschijnlijke drijfveren waarbij vrijwel altijd een combinatie van meerdere motieven speelt. Ook is

motivatie aan verandering onderhevig is. Als voorbeeld is de theorie van de onderzoekster Linda

Bridges Karr hierover opgenomen.

De maakbaarheid van motivatie

De onderzoekster Linda Bridges Karr heeft een theorie ontwikkeld over de

maakbaarheid van motivatie, en motivatie als dynamisch geheel9. Zij betoogt dat

ervaringen in één periode van vrijwillige inzet van invloed kunnen zijn op de

motivatie in volgende periodes, in andere contexten of zelfs voor andere

vrijwilligers.

4.1.1. De klassieke vrijwilliger

Allereerst de ‘klassieke vrijwilliger’. Dit is de vrijwilliger die volledig voldoet aan de

omschrijving van vrijwilligerswerk. Dus onverplicht, onbetaald en in enig verband. De meest

voorkomende drijfveren om vrijwilligerswerk te doen zijn10: leuk om te doen, mijzelf nuttig

willen maken, eigen capaciteiten benutten, andere mensen helpen, met mensen werken en

nieuwe dingen leren.

4.1.2. Jongeren en vrijwilligerswerk

In de leeftijd tot zo’n 25 jaar vindt er een ontwikkeling van de eigen identiteit plaats. Studie,

vrije tijdsbesteding, vrienden, werk en dergelijke hebben een grote invloed op de interesse en

motivatie van dát moment. Ook kennismaking met vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid speelt

een rol.

In Voorschoten bestaan verschillende initiatieven om basisschoolleerlingen

kennis te laten maken met vrijwillige inzet. Zonder dat zij zich daarvan bewust

zijn. Zo worden bijvoorbeeld kerststukjes gemaakt en bezorgd bij

verzorgingshuizen en worden zelf gevulde schoendozen toegezonden aan

kinderen die dat nodig hebben.

Bij jongeren zijn terugkerende motieven om zich in te zetten als vrijwilliger11: ervaring opdoen;

sociale interactie met vrienden / leeftijdsgenoten; betrokkenheid of mededogen met een

bepaalde doelgroep; erkenning en waardering en tot slot ervaring opdoen voor een

toekomstige carrière.

In Voorschoten zetten veel jongeren zich al in. Vooral voor op jongeren gerichte activiteiten.

                                                  

8  bijdrage van bijzonder hoogleraar Lucas Meijs, bij een artikel uit het blad VIO van december 2005  getiteld ‘jongeren en

vrijwilligerswerk: een verhaal over motivatie’

9 Jongeren, vrijwilligerswerk en motivatie, samenvatting van recent onderzoek, Linda Bridges Karr, Civiq 11-4-2006

10 onderzoek van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt uit 2003

11 Jongeren, vrijwilligerswerk en motivatie, samenvatting van recent onderzoek, Linda Bridges Karr, Civiq 11-4-2006
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Toch blijkt uit onderzoek7 dat er ook belemmeringen zijn voor jongeren om zich in te zetten

als vrijwilliger. Dit kan worden onderverdeeld in externe en interne factoren.

Tijdgebrek, leeftijdsgrenzen en gebrek aan informatie zijn daarbij de belangrijkste externe

factoren. Zo sluit een minimum tijdsinvestering niet goed aan bij drukke agenda’s. Ook een

minimale leeftijdsgrens van bijvoorbeeld 18 jaar kan het enthousiasme van jongere potentiële

vrijwilligers uitblussen. Beide kunnen ervoor zorgen dat ze op latere leeftijd geen

vrijwilligerswerk meer doen. Daarnaast kan een gebrek aan op jongeren toegespitste

informatie meespelen. Tot slot kunnen voor jongeren de kosten die voor het vrijwilligerswerk

gemaakt moeten worden meespelen, te denken valt aan vervoerskosten.

Interne factoren kunnen ook een rol spelen. Het kan gaan om nog niet ontwikkelde

vaardigheden; een gebrek aan zelfvertrouwen (zeker als zij zelf een organisatie moeten

benaderen) en een gebrek aan affiniteit (als gevolg van slechte ervaringen of het ontbreken van

op jongeren toegespitste werving).

4.1.3. Jongeren en maatschappelijke stage

De uitvoering van maatschappelijke stages staat hoog op de politieke agenda. De

voorbereidingen om invoering in 2011 mogelijk te maken, zijn al gestart. Op dit moment

worden veel scholieren en studenten gestimuleerd zich als vrijwilliger in te zetten, al dan niet

‘in ruil’ voor studiepunten. Eén van de sectoren waar zij zich vaak aanmelden is de zorg.

De motivatie van deze doelgroep hangt samen met de stageplek die uiteindelijk wordt

verworven. Een goede match doet wonderen.

Vanaf 2011 zullen ongeveer 195.000 scholieren van het voortgezet onderwijs

een stage lopen. In hun hele schoolcarrière moeten zij hieraan in totaal 72 uur

besteden. Staatssecretaris Van Bijsterveldt verwacht dat ruim de helft zelfstandig

een plek weet te vinden. Een stagemakelaar helpt in overleg met de scholen de

overige leerlingen aan een stageplek.

4.1.4. Andere culturen

Een cultuur is van grote invloed op de houding ten opzichte van georganiseerd

vrijwilligerswerk. Nederlanders of migranten met een andere culturele achtergrond zijn eerder

geneigd binnen hun eigen sociale netwerk informele hulp te bieden. Als deze doelgroep zich

vrijwillig inzet, doet 75 % dat informeel binnen zijn of haar eigen netwerk, en 22% in het

formele vrijwilligerswerk (ten opzichte van 43 % met een Nederlandse culturele achtergrond12).

Door de bredere definitie van vrijwillige inzet is er echter geen verschil in vrijwillige

participatie, wel is er een groot verschil in de plek waar deze inzet wordt gegeven!

De motivatie om zich vrijwillig in te zetten is vooral het stimuleren van de persoonlijke

ontwikkeling (bijvoorbeeld taalvaardigheid) en het bevorderen van participatiemogelijkheden in

de samenleving. Ook kan het soms een opstap zijn naar een opleiding of betaalde baan13.

                                                  

12 Bron NICIS Institute, gegevens januari 2005

13 uit het projectplan ‘Klappen doe je met je handen’ een plan voor een educatieve serie ontwikkeld door Tara TV
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In het onderzoek ‘de atlas van diversiteit’14 werden allochtonen organisaties

gekoppeld aan traditionele vrijwilligersorganisaties. Er bleken veel verschillen te

bestaan in werkwijze en taakopvatting. Zo waren de organisaties totaal

verschillend georganiseerd (van informeel tot formeel) en werd er verschillend

omgegaan met regels (van ad hoc tot strak vastgelegd). Eén ding kwam wel

overeen. En dat was de totale wederzijdse onbekendheid. Door met elkaar in

gesprek te gaan, zijn diverse activiteiten georganiseerd die deze verschillen

effenden.

Uit dit voorbeeld blijkt dat niet de afkomst maar de toekomst belangrijk is!

Er kunnen voor andere culturen een aantal belemmerende factoren zijn om deel te nemen aan

de meer traditionele vrijwilligersorganisaties. Ten eerste speelt de mogelijke taalbarrière een

rol, maar ook de onbekendheid met de aard van het vrijwilligerswerk én onbekendheid met de

organisatie. In andere culturen wordt anders omgegaan met vrijwillige inzet (zie het

bovenstaande voorbeeld). Een ander belangrijk punt is in hoeverre de organisatie open staat

voor vrijwilligers uit andere culturen.

4.1.5.  Zilveren kracht

Veel ouderen zijn al maatschappelijk actief. Van de senioren die geen vrijwilligerswerk doen

zegt één op de drie dat dit komt omdat niemand dat gevraagd heeft15.

Ruim 40% van de 50-plussers die in de afgelopen 12 maanden geen vrijwilligerswerk hebben

verricht, heeft dat in het verleden wél gedaan. De achtergrondkenmerken van deze groep

wijken nauwelijks af van degenen die momenteel vrijwilligerswerk doen. 50-Plussers hebben

verschillende redenen om geen vrijwilligerswerk (meer) te doen. De belangrijkste redenen die

door hen worden genoemd zijn ‘ik wil me niet vastleggen’ (30%), ‘geen belangstelling’ (27%) en

‘geen tijd’ (20%). Ondanks de redenen die 50-plussers aangeven om geen vrijwilligerswerk

(meer) te doen blijkt een groot deel (48%) bereid om vrijwilligerswerk te doen als ze daarvoor

gevraagd zouden worden. Het potentieel is vooral te vinden in de leeftijdscategorie 50-64 jaar

en veel minder onder de 75-plussers en onder alleenstaanden16.

De motivatie ligt vaak in het vinden van tijdsbesteding na het (pre)pensioen.

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Omstandigheden in beeldOmstandigheden in beeldOmstandigheden in beeldOmstandigheden in beeld

Naast de levensfase of achtergrondkenmerken zijn ook persoonlijke voorkeuren, eigenschappen en

omstandigheden van grote invloed in de keuze van vrijwillige inzet. Neem als voorbeeld een vrijwilliger

in de sport  en een vrijwilliger bij een culturele organisatie. Beiden kunnen in dezelfde levensfase zitten

en dezelfde achtergrondkenmerken hebben, maar ‘iets’ geeft de doorslag voor de uiteindelijke keuze

of mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Ook deze indeling staat los van de aard of functie van het

vrijwilligerswerk.

                                                  

14 onderzoek van Community-partnership uit 2006 van de auteurs Angelika Münz en Henk Kinds

15 informatie NIZW, www.zilverenkracht.nl

16 PON/BKO-publicatie 05-29 ‘Actief en betrokken maatschappelijke participatie van 50-plussers in Brabant’ van de auteurs

mevrouw drs. A. Bosch en mevrouw ir. J. Smets
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De situatie in Voorschoten

- in Voorschoten zijn 177 uitkeringsgerechtigden waarvan 14 % in aanmerking

komt voor sociale activering (waarvan 50% via vrijwilligerswerk)17

- in Voorschoten is, net als bij veel andere gemeenten, het aantal Nuggers

niet in beeld

- in 2001 gaf 26 % van de ondervraagde vrijwilligersorganisaties aan

belangstelling te hebben om met vrijwilligers te werken in het kader van

sociale activering18

- in Voorschoten zijn circa 3.400 banen19

4.2.1. Uitkeringsgerechtigden

Het gaat hier om personen die een uitkering krijgen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt

hebben. Zij kunnen dan een ontheffing van de arbeidsplicht toegekend krijgen en aan het

arbeidsproces wennen door vrijwilligerswerk te doen. Dit heet ook wel ‘sociale activering’.

Daarbij is begeleiding nodig. Opvallend aan de drijfveren in deze categorie is dat het

doorbreken van het isolement voorop staat. In tegenstelling tot de klassieke vrijwilliger is het

argument ‘plezier’ en ‘leuk’ minder belangrijk.

De meest voorkomende drijfveren zijn20: weer onder de mensen komen, mijzelf nuttig willen

maken, weer een dagbesteding te hebben en om kansen op een baan te vergroten.

4.2.2. De ‘Nugger’

Een Nugger is een Niet UitkeringsGerechtigde. Iemand zonder uitkering of met een uitkering

van de Algemene Nabestaanden Wet die op zoek is naar werk én minder dan 12 uur per week

werkt. Grofweg zijn drie categorieën Nuggers te benoemen:

• jongeren (15 tot 22 jaar)

• inburgeraars die een inburgeringcursus/taalcursus Nederlands volgen of moeten volgen

• overige Nuggers (zoals partners van werkenden)

Ook voor Nuggers kan sociale activering worden ingezet als de stap naar de arbeidsmarkt te

groot is. De motivatie van deze doelgroep is een andere dan die van een uitkeringsgerechtigde.

Er is geen externe druk, alleen de eigen motivatie om (vrijwillig) te werken.

4.2.5. Werknemers als vrijwilliger

Maatschappelijk betrokken ondernemen komt steeds vaker voor. Bedrijven zien er veel

voordelen in om hun personeel, onder werktijd, bij vrijwilligersorganisaties te laten werken. Zij

leggen op deze manier contact met mogelijke toekomstige medewerkers en consumenten. Het

personeel doet ervaring op in een andere organisatie. Een ervaring waar op hun werkplek geen

mogelijkheid voor zou zijn. Werknemers die zich op deze manier vrijwillig inzetten ervaren dit

als een persoonlijke verrijking en positieve stimulans21.

                                                  

17 gegevens klantenbestand van de gemeente Voorschoten van de Wet Werk en Bijstand op 1 januari ‘08

18 Informatie uit het onderzoek Voorschot op Vrijwilligersbeleid, uitgevoerd in 2001 door de stichting VrijwilligersManagement

(sVM) in opdracht van de gemeente Voorschoten

19 gegevens over 2007 van de Kamer van Koophandel

20  onderzoek uit 2002 van de Universiteit van Tilburg naar de resultaten van zes jaar bijstandsexperimenten

21 informatie uit het blad Primo van oktober 2006
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Op 2 november ’07 heeft de gemeente Voorschoten deelgenomen aan de actie

Make a Difference Day (MADD). Negentien vrijwilligersinitiatieven uitgevoerd

door 120 personeelsleden. Het gevolg was kennismaking over en weer én een

bron voor nieuwe vrijwilligersinitiatieven. Een groot succes voor alle partijen!

Bedrijven kunnen een hun personeel stimuleren om zich onder werktijd vrijwillig in te zetten

bij bepaalde organisaties. Daarnaast kunnen zij personeel dat al als vrijwilliger actief is, bij

een willekeurige vrijwilligersorganisatie, deels in werktijd compenseren.

4.2.4. Ouders als vrijwilliger

Veel ouders zetten zich vrijwillig in bij de activiteiten van hun kinderen. Dit kan incidenteel of

structureel zijn, maar de basis ligt bij de deelname van de kinderen aan de activiteit. Ouders

stimuleren en ondersteunen hun kinderen door zich vrijwillig inzetten. Voor organisaties is de

hulp van ouders vaak onmisbaar.

Als kinderen sporten of leren is feitelijk al aan de basisvoorwaarde voldaan. Een groot

potentieel aan ouders kan worden geïnteresseerd om zich vrijwillig in te zetten. Aan de

organisaties is de taak om de ouders te betrekken en hen welkom te laten voelen.

Mensen die zich voor anderen inzetten, blijken vaak gelukkiger dan anderen22.

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. Overige vrijwilligers in beeldOverige vrijwilligers in beeldOverige vrijwilligers in beeldOverige vrijwilligers in beeld

Zoals eerder aangegeven zijn er in Voorschoten circa 180 vrijwilligersorganisaties op het gebied van

sport en recreatie; informatie en advies; cultuur; sociaal cultureel werk; belangenbehartiging; zorg en

hulpverlening; levensbeschouwing; politiek; onderwijs; natuur en milieu en ook dan is er nog een

overige categorie. Een uitputtende beschrijving van alle functies in al deze organisatievormen is dan

ook niet te geven. Daarom wordt in deze paragraaf ingegaan op die functies die op dit moment

maatschappelijk gezien de meeste aandacht vragen. In deze paragraaf is de aard of functie juist wel

relevant.

De situatie in Voorschoten

- in Voorschoten zijn circa 300 mantelzorgers, in 2007 waren hiervan 160

met naam bekend bij het Steunpunt Mantelzorg

- in Voorschoten beschouwt 54% van de organisaties de vervulling van

bestuursfuncties als ‘moeilijk’, het werven van overige vrijwilligers wordt

door 50% als problematisch ervaren.23

                                                  

22 citaat uit het artikel ‘Eén dag vrijwilliger zijn helpt ook al’ van A. Klink en J. Hoogland gepubliceerd in Trouw op 2 november 2007

23 Informatie uit het onderzoek Sterker op eigen kracht, uitgevoerd in 2005 door Civiq (voorheen sVM) in opdracht van de gemeente



13

4.3.1.  Vrijwilligers in de zorg

Al langere tijd zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor zorgvragers. Vaak ter ondersteuning

van mantelzorgers (dat wordt respijtzorg24 genoemd). Dit type vrijwilligerswerk vraagt veel van

een vrijwilliger, die moet kunnen terugvallen op een organisatie. Voor advies, opleiding of

professionele bescherming. In de nota mantelzorg die eind 2008 verschijnt wordt extra

aandacht besteed aan respijtzorgers en vrijwilligers in de zorg.

Bijzonder aan dit type vrijwilligerswerk is de één op één relatie die ontstaat en de persoonlijke

investering die daarmee gepaard gaat. Een veel voorkomende reden om dit vrijwilligerswerk te

willen doen is de ervaring die iemand zelf met een soortgelijke situatie in de directe omgeving

heeft opgedaan.

4.3.2. Vrijwilligers in bestuursfuncties

Geheel in tegenspraak met de huidige trend om minder uren aan vrijwilligerswerk te besteden

met een voorkeur voor afwisselende taken, staat de functie van bestuurslid. Iemand die zich

wil inzetten voor een bestuur kiest voor een langdurige en structurele inzet. De continuïteit van

de organisatie is van belang voor deze vrijwilliger. Het vervullen van een bestuursfunctie

verbreed de (werk)ervaring van de potentiële vrijwilliger. Hierdoor kan een wisselwerking

ontstaan tussen de professionele en vrijwillige werkervaring, ten bate van beiden.

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. Aantrekkelijke doelgroepenAantrekkelijke doelgroepenAantrekkelijke doelgroepenAantrekkelijke doelgroepen

Door als vrijwilligersorganisatie een nieuwe doelgroep aan te spreken wordt winst behaald. Om te

beginnen komen vrijwilligers met een ‘frisse blik’ binnen bij de organisatie. Een vrijwilliger uit een

nieuwe doelgroep brengt een nieuwe netwerk mee, waar mogelijk kansen liggen om meer vrijwilligers

te werven!

Een variatie aan vrijwilligers, in leeftijd bijvoorbeeld, brengt extra dynamiek met zich mee. De ‘blik’ van

de organisatie verruimt zich en dat kan invloed hebben op de activiteiten die worden georganiseerd.

In de zorgsector kan het aantrekken van vrijwilligers met een andere culturele

achtergrond een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van bewoners. Vooral

oudere dementerenden vallen terug op oude gebruiken, gewoonten en hun

moedertaal. De vrijwilliger met dezelfde culturele historie kan hierbij veel

betekenen. Dit komt het welzijn van de bewoner ten goede én kan bijdragen in

een betere afstemming van de (professionele) zorg voor de bewoner.

Een organisatie die open staat én plaatsen heeft gecreëerd voor maatschappelijke stage of sociale

activering investeert ook in de toekomst van de vrijwilliger. Dit vraagt om een goede begeleiding. Niet

alleen van de vrijwilligersorganisatie maar ook van de begeleidende school of instantie van de

vrijwilliger. Via maatschappelijke stage of sociale activering maken zij op een positieve manier kennis

met vrijwilligerswerk. Maar om dat goed te organiseren, moet de organisatie soms meer investeren dan

het direct oplevert. Met de theorie van dynamische motivatie25 in gedachte, is dit een investering in de

toekomst.

Vrijwilligers in de zorg staan dicht bij de cliënt. Daarnaast ervaren zij niet de tijdsdruk en

organisatorische zaken waar professionals mee te maken hebben. De cliënt ontvangt meer aandacht en

                                                  

24 Respijtzorg is een verzamelbegrip voor diverse vormen van zorg en hulp die de mantelzorger even vrijaf geeft. Het zijn

voorzieningen die buitenshuis of aan huis worden geleverd, door vrijwilligers of beroepskrachten. In het totale pakket aan

mantelzorgondersteuning vormt respijtzorg een essentieel onderdeel.

25 zie het gearceerde tekstgedeelte op pagina 8
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de vrijwilliger draagt daardoor bij aan de kwaliteit van welzijn en zorg 26. Vrijwilligers die via

maatschappelijk ondernemen de vrijwilligersorganisatie versterken, brengen ook enthousiasme, kennis

en contacten mee. Daarmee kan het vrijwilligerswerk via maatschappelijk ondernemen werken als een

olievlek. Niet alleen binnen het persoonlijke netwerk van de vrijwilliger, maar ook het professionele

netwerk. Voldoende reden voor vrijwilligersorganisaties om te onderzoeken welke doelgroep(en) met

meer nadruk benaderd moeten worden om hun vrijwilligersbestand te versterken!

Een plaatselijke organisatie wilde een nieuwe jongere doelgroep aanspreken en

aantrekken. Zowel op het gebied van vrijwilligers als deelnemers. Daarom

hebben zij gebruik gemaakt van een op deze doelgroep toegespitst logo en

wervingscampagne.

4.5. 4.5. 4.5. 4.5. Wat kan de gemeente betekenenWat kan de gemeente betekenenWat kan de gemeente betekenenWat kan de gemeente betekenen

Alle beschreven doelgroepen zijn van groot belang om het vrijwilligerswerk een nieuwe impuls te

kunnen geven. Er bestaan al verschillende methoden om potentiële vrijwilligers met

vrijwilligersorganisaties (beter) met elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld op het gebied van

jongeren, mensen met een niet Nederlandse culturele achtergrond, voor bestuursfuncties, sociale

activering of mensen in hun prepensioenleeftijd.

De gemeente onderzoekt in 2009 op basis van ervaringen welke van deze methode om potentiële

vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen in Voorschoten het beste effect sorteert.

De directe invloed van de gemeente ligt vooral op het vlak maatschappelijke stage. Maatschappelijke

stage wordt in 2011 ingevoerd. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het uitgangspunt van

maatschappelijke stage sluit goed aan bij het gemeentelijke coalitieprogramma ‘Sprankelend en

betrokken’.

Citaat uit het Coalitieprogramma ‘Sprankelend en betrokken’

“ Wij staan voor de beloofde resultaten en werken graag samen aan een

sprankelend en betrokken Voorschoten: een dorp waar jong en oud zich thuis

voelt, zich actief bij elkaar betrokken voelt en waar het goed vertoeven is voor

zowel inwoners als recreanten, met een bloeiend recreatief, cultureel en

sportief klimaat.”

De gemeente zal het instrument van stagemakelaar zo optimaal mogelijk benutten en ervoor zorgen

dat Voorschoten en haar vrijwilligersorganisaties op de kaart worden gezet. Op korte termijn zal de

gemeente samen met regiogemeenten kijken naar bestaande ondersteunende structuren. Ook wordt

een inventarisatie gemaakt van de stappen die moeten worden gezet om in 2011 een goede uitvoering

te kunnen geven aan de maatschappelijke stage. Door het Rijk wordt met ingang van 2008 via de

Algemene Uitkering geld beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. In de Meicirculaire wordt de

definitieve hoogte bekend gemaakt. Vooralsnog is bekend dat het zou gaan om een bedrag van

€ 3.273,- in 2008 oplopend tot € 20.824,- in 2011. Dit bedrag wordt voor dit doel geoormerkt.

                                                  

26 tekst uit het blad Vakwerk, nummer 6 uit 2004
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In paragraaf 4.1.4. werd bij de doelgroep ‘andere culturen’ een aantal belemmeringen geconstateerd.

Voor een deel ligt de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij de vrijwilligersorganisaties en de

potentiële vrijwilligers. ‘Elkaar ontmoeten’ en ‘openstellen voor andere culturen’ zijn daarbij de sleutel.

Op het gebied van het opheffen van taalbarrières ligt er een taak voor de gemeente. Via

inburgeringcursussen, reïntegratietrajecten wordt hierin een bijdrage geleverd. Daarnaast zijn er

diverse vrijwilligersinitiatieven in Voorschoten die via taalcursussen barrières slechten.

Op het vlak van sociale activering is er in mindere mate winst te behalen voor de

vrijwilligersorganisaties. De doelgroep Nuggers is moeilijk in kaart te brengen omdat niet iedereen die

onder deze categorie valt zich als zodanig laat registreren. Daarmee is ook moeilijk in kaart brengen

welk percentage van de Nuggers zou zijn aangewezen op sociale activering.

De doelgroep die hiervoor in het kader van een uitkering in aanmerking komt is wel bekend. De

instrumenten die de gemeente hiervoor inzet zijn vooral reïntegratiebureaus en het Werkgeversloket.

Het Werkgeversloket is in eerste instantie gericht op het leveren van werkervaring én een baangarantie.

In sommige gevallen kan via dit Werkgeverloket sociale activering worden gerealiseerd. Er is voor

sociale activering een reïntegratiebudget beschikbaar. De gemeente zet dit bij voorkeur in voor

uitkeringsgerechtigden.
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5. 5. 5. 5. De vrijwilligersorganisatieDe vrijwilligersorganisatieDe vrijwilligersorganisatieDe vrijwilligersorganisatie

Dé vrijwilligersorganisatie bestaat niet. Er is daarom ook geen blauwdruk ‘hoe krijg ik meer

vrijwilligers’ die voor elke organisatie toepasbaar is. Elke organisatie moet een keuze maken in wat het

beste past. Organisaties die mogelijke veranderingen willen onderzoeken, kunnen tips vinden in dit

hoofdstuk.

5.1.5.1.5.1.5.1. Vrijwilligersorganisaties in beeldVrijwilligersorganisaties in beeldVrijwilligersorganisaties in beeldVrijwilligersorganisaties in beeld

Voorschoten heeft veel vrijwilligersorganisaties. Klein, groot, gericht op zichzelf of gericht op de

omgeving. De adresgegevens staan meestal in de gemeentegids. Maar een adressenlijst actueel

houden is moeilijk. Voor potentiële vrijwilligers kan het vinden van organisaties daardoor lastig zijn.

Mond tot mond reclame én de Vrijwilligersmarkt zijn manieren om in beeld te komen. Reclame of

informatiefolders zijn ook een methode, maar spreken niet elke doelgroep aan. Zo voelen jongeren

zich meestal niet aangesproken door het gemiddelde informatieaanbod en stellen senioren het op prijs

om persoonlijk gevraagd te worden. Zij zullen bijvoorbeeld niet snel reageren op een algemene

advertentie in de krant.

De situatie in Voorschoten

- in Voorschoten zijn circa 180 vrijwilligersorganisaties

- in Voorschoten zijn nemen jaarlijks, in wisselende samenstelling, circa 70

organisaties deel aan de Vrijwilligersmarkt

- van de vrijwilligers zet:

26 % zich in voor sport en recreatie

5 % voor informatie en advies

19 % voor cultuur

4 % voor sociaal cultureel werk

5 % voor belangenbehartiging

11 % voor zorg en hulpverlening

11 % voor levensbeschouwelijke zaken

4 % voor politiek

8 % voor natuur en milieu

4% zich in bij overige organisaties

- 

De organisatie moet zelf bepalen welke informatiekanalen worden gebruikt. Welke doelgroep met die

informatie moet worden aangesproken. Soms zijn meerder informatiekanalen nodig om de juiste

boodschap bij de juiste doelgroep te brengen. Het is in de boodschap belangrijk om duidelijk te maken
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wat de organisatie de potentiële vrijwilliger biedt en wat de organisatie aantrekkelijk maakt. Een goede

test voor een kernachtige boodschap is de één minuut methode27.

Benader potentiële vrijwilligers door huis-aan-huis een folder rond te brengen.

Doe dit in een straal van bijvoorbeeld 100 meter van het clubgebouw en

benadruk het gemak van de geringe afstand. Of pas dit toe bij een evenement

waarbij mensen éénmalig kunnen helpen en meteen kennis kunnen maken met

de organisatie.

Op dit punt kunnen wij als gemeente ook iets betekenen. Zo zal bij de Vrijwilligersmarkt meer nadruk

worden gelegd op het aanbieden van vrijwilligersvacatures. Daarnaast onderzoekt de gemeente of een

digitale vacaturebank in Voorschoten mogelijk is. Alle vrijwilligersorganisaties zullen hierbij worden

betrokken.

Landelijk zijn er diverse methodes ontwikkeld om potentiële vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij

elkaar te brengen. Zo is er een methode om inwoners die bijna met pensioen gaan te interesseren voor

vrijwilligerswerk, een methode om jongeren te betrekken bij vrijwilligersorganisaties én een methode

om bedrijven en vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen. Onderzocht wordt welke methode of

combinatie van methodes in Voorschoten het beste effect sorteert.

Ook zijn diverse vrijwilligersorganisaties aangesloten bij landelijke koepels die hen op onderdelen

kunnen adviseren. Maak ook gebruik van deze expertise!

5.2 5.2 5.2 5.2 Aantrekkelijke vrijwilligersorganisatiesAantrekkelijke vrijwilligersorganisatiesAantrekkelijke vrijwilligersorganisatiesAantrekkelijke vrijwilligersorganisaties

Als de organisatie in beeld is, moet het voor de potentiële vrijwilliger vrij snel duidelijk zijn waarom hij

of zij tijd moet investeren in die organisatie. Spreek daarom de mogelijke vrijwilliger aan op de juiste

drijfveren (zie hoofdstuk 4.1) en bied een aantrekkelijke vacature aan! Schroom aan de andere kant ook

niet om gebruik te maken van expertise bij andere vrijwilligersorganisaties. Twee weten meer dan één!

Verschillende factoren spelen mee voor de aantrekkelijkheid van de organisatie:

1. hoe staat de organisatie bekend

2. hoe wordt de vacature omschreven

3. welke ‘arbeidsvoorwaarden’ hanteert de organisatie

5.2.1. De organisatie

Het beeld dat men heeft van de vrijwilligersorganisatie kan bepalend zijn voor de verdere actie.

Staat de organisatie bekend om zijn ‘ons kent ons’ cultuur, dan voelt iemand buiten die cultuur

zich niet gauw aangesproken. Terwijl dat juist voor het voortbestaan van de organisatie van

belang kan zijn.

Ook een eenzijdige leeftijdsopbouw kan het enthousiasme van iemand uit een andere

leeftijdscategorie temperen. Het is dus voor een organisatie belangrijk kritisch naar zichzelf te

kijken. En argumenten aan te dragen die dit beeld zonodig kunnen bijstellen.

                                                  

27 De 1 minuut of liftpitch methode is gebaseerd op de gedachte dat je in een lift stapt en in die lift staat de meest invloedrijke

persoon uit jouw vakgebied. De man kan je maken of breken. Je hebt één minuut de tijd om die invloedrijke man te overtuigen in

jouw organisatie te investeren. Pas die gedachte toe op de potentiële vrijwilliger en jouw organisatie.
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5.2.2. De vacature

De maatschappij is veranderd, de motieven van mensen zijn veranderd, maar de manier

waarop vacatures aan de man worden gebracht vrijwel niet. Dat gaat op een bepaald moment

scheef lopen.

Er zijn veel manieren om een vacature aan te bieden. De klassieke manier is om de vacature

aan te bieden zoals deze is achtergelaten. Dat kan afschrikken. Vooral als de vacature was

toegegroeid naar de kennis, kunde en speciale belangstelling van de persoon die vertrok. Maar

er zijn veel meer mogelijkheden. Denk daarbij aan:

- deeltijdvacatures: de oude vacature door meerdere vrijwilligers laten vervullen

- flexwerk ook wel een vacature voor variërende taken: iemand stelt zich voor een aantal

uur beschikbaar voor klussen die op dat moment gedaan moeten worden

- snuffelstage: laat iemand kennis maken met de organisatie en datgene waar zijn of 

haar bijdrage voor wordt gevraagd

- zoek een taak die bij de ervaring en interesse van de potentiële vrijwilliger past

- biedt winter of zomerwerk; sommige mensen zijn gedeelten van het jaar niet thuis. Als

het vrijwilligerswerk daarop aan kan sluiten kan dit nieuwe mensen aantrekken.

- overweeg of de tijdsbesteding (minimum of maximum) genoemd moet worden, dit 

hangt samen met de doelgroep die voor de vacature wordt benaderd.

Soms kan na een positief gesprek niet direct een goede vacature worden

aangeboden. Plaats in dat geval betrokkene op een reservelijst en hou contact.

5.2.3. De arbeidsvoorwaarden

Als iemand reageert op een vacature, is de organisatie in beeld. Ook was de vacature

aantrekkelijk genoeg om op te reageren. In die fase worden de arbeidsvoorwaarden belangrijk.

De mogelijkheden zijn talrijk.

Zo geeft een vrijwilligerscontract zekerheid over wat er van beide partijen verwacht kan

worden. Een vrijwilligersverzekering biedt zekerheid28. Ook het aanbieden van begeleiding kan

voor bepaalde doelgroepen29 noodzakelijk zijn. In dat geval moet er voldoende tijd en

deskundigheid beschikbaar zijn. Ook veel jongere jongeren stellen prijs op begeleiding of

iemand op wie ze terug kunnen vallen. Noem dit aspect ook bij de werving.

Opleidingen bieden de potentiële vrijwilliger extra vaardigheden. Zo is een til-instructie voor

vrijwilligers in de zorg vaak noodzakelijk.

Sommige vrijwilligers stellen zich voor een bepaalde periode beschikbaar.

Bijvoorbeeld als bestuurslid. In dat geval moet de vrijwilliger erop kunnen

vertrouwen dat het na die periode ook eindigt. Anders kan dit een negatief

effect hebben op de motivatie van de vrijwilliger, de bereidheid van anderen om

zich voor een bepaalde periode in te zetten en niet in de laatste plaats hoe de

organisatie bekend staat.

                                                  

28 De gemeente Voorschoten biedt geen vrijwilligersverzekering aan. Dit is besloten in de vergadering van het College van 30

oktober ’07.

29 Dit geldt voor maatschappelijke stage, sociale activering en voor vrijwilligers in de zorg.
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5.3 5.3 5.3 5.3 Wat kan de gemeente betekenenWat kan de gemeente betekenenWat kan de gemeente betekenenWat kan de gemeente betekenen

Zoals in paragraaf 5.1 was vermeld zal met ingang van 2008 bij de Vrijwilligersmarkt meer nadruk

worden gelegd op het aanbieden van vrijwilligersvacatures. Het streven is dat in 2008 25% van de

deelnemers vacatures afficheert oplopend tot 50 % in 2011.

Daarnaast onderzoekt de gemeente of een digitale vacaturebank in Voorschoten haalbaar en wenselijk

is. Dit onderzoek is al deels uitgevoerd en zal in 2008 worden afgerond zodat in 2008 een definitief

besluit kan worden genomen

Op het gebied van opleidingen kan de gemeente ook iets betekenen. Uit de aanvragen die bij het

Vrijwilligersfonds Voorschoten worden gedaan blijkt dat er bepaalde cursussen zijn die door meerdere

organisaties aan hun vrijwilligers worden aangeboden. Een voorbeeld hiervan is een EHBO cursus of

een cursus sociale hygiëne. De kosten van deze cursussen kunnen voor kleinere groepen deelnemers

relatief duur zijn. De gemeente onderzoekt of het loont om bepaalde cursussen centraal te (laten)

geven en hoe dat te realiseren is.
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6. 6. 6. 6. Hebben en houdenHebben en houdenHebben en houdenHebben en houden

Als de vrijwilliger eenmaal aan de slag is binnen de organisatie, is het van belang dit op een voor beide

partijen prettige manier zo lang mogelijk in stand te houden. Waarderen is één van de eerste dingen

die in gedachten komt. Maar ook het regelmatig houden van een gesprek over de inhoud van het

vrijwilligerswerk is een mogelijkheid.

De beste reclame is een enthousiaste vrijwilliger.

6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Leidraad voor behoudLeidraad voor behoudLeidraad voor behoudLeidraad voor behoud

In een onderzoek van Marie-Jose Vervest30, adviseur bij het toenmalige Civiq, zijn zeven vragen

geformuleerd die als leidraad kunnen dienen voor het behouden van vrijwilligers:

1. ga ik goed om met de tijd en talenten van de vrijwilliger?

2. krijgt de vrijwilliger de juiste informatie?

3. zijn het werk en de organisatie nog interessant genoeg voor de vrijwilliger?

4. past de organisatie zich aan als de omstandigheden van de vrijwilligers veranderen?

5. is er ruimte voor de ambities van vrijwilligers?

6. wat mist de vrijwilliger?

7. denkt de organisatie mee over de volgende stap van de vrijwilliger, ook als die ergens anders

wil gaan werken?

Aan de hand van deze vragen kan worden bepaald of de organisatie op de juiste koers zit om

vrijwilligers te behouden. Hoewel dit theoretisch kader een goede methode is om te bezien waarop een

organisatie kan sturen, wordt het onderdeel waardering onderbelicht.

6.2. 6.2. 6.2. 6.2. WaarderenWaarderenWaarderenWaarderen

Iedereen stelt waardering op prijs. Waarderen kan op verschillende manieren. Veel

vrijwilligersorganisaties kennen al methoden om hun vrijwilligers te waarderen. Hieronder zijn enkele

voorbeelden opgenomen:

• het geven van een attentie bij verjaardagen

• het geven van een kerstpakket

• complimenteren

• het organiseren van een uitje voor de vrijwilligers

• korting geven op lidmaatschapsgelden

• iemand in het zonnetje zetten

• het aanbieden van de vrijwilligerskaart die recht geeft op korting bij verschillende winkels

• een schriftelijke referentie geven die benut kan worden bij sollicitaties

• het aanbieden van faciliteiten, zoals een computer, waarmee thuis kan worden gewerkt

• het betrekken van de vrijwilligers bij besluiten van het bestuur

• het informeren van de vrijwilligers over de organisatie, activiteiten of (bij zorg) cliënten

• het geven van een vergoeding

                                                  

30 Bijdrage van Marie-Jose Vervest op de website van het Vrijwilligers Steunpunt Borsele
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Het is wel belangrijk om de vorm van waardering af te stemmen op de aard van de

vrijwilligersorganisaties. In het algemeen kan worden gesteld dat vrijwilligerswerk wel vaart bij het feit

dat het informeel is, enigszins ongeregeld, flexibel en een cultuur heeft waarin verschillen mogen

bestaan. Regels, procedures en richtlijnen, gekoppeld aan vormen van waardering, kunnen de

aantrekkelijkheid voor bepaalde doelgroepen onder druk zetten. Sommige vrijwilligers definiëren het

ontbreken van een beloning voor hun inzet als vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers stemmen met de voeten. Als het werk of de werkomgeving hen niet

meer bevalt zijn ze vertrokken.

Waarderingssystemen die aansluiten bij de motivatie van vrijwilligers lijken dan ook de meeste kans

van slagen te maken. Gezien de diversiteit in vrijwilligers kunnen deze systemen niet anders dan

maatwerk bieden31.

6.3 6.3 6.3 6.3 Wat kan de gemeente betekenenWat kan de gemeente betekenenWat kan de gemeente betekenenWat kan de gemeente betekenen

De gemeente uit haar waardering voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op verschillende

manieren. Zo stelt zij via het Vrijwilligerfonds Voorschoten geld beschikbaar voor onder meer

waarderingsactiviteiten. Uit onderzoek in 2005 blijkt dat het Fonds, één van de waarderingsactiviteiten

die met vaststelling van de nota in 2002 zijn ingezet, zeer worden gewaardeerd32.

Tot dusverre is het Fonds overvraagd. Om die reden is de maximale uitkering met ingang van dit jaar

met € 100,- per categorie verlaagd. Hierdoor kan aan meer activiteiten op het gebied van

deskundigheidsbevordering, waardering en werving een bijdrage worden gegeven. Toch wil de

gemeente nog meer organisaties in staat wil stellen met een bijdrage bepaalde activiteiten te

verrichten. Hiervoor moet het beschikbare budget van het Fonds worden opgehoogd. Eén kanttekening

moet wel worden gemaakt. Het Fonds is ingesteld om de waardering voor de vele

vrijwilligersactiviteiten die al plaatsvinden te benadrukken. De bijdrage is dan ook bestemd voor een

activiteit die anders ook zou plaatsvinden. Met de bijdrage onderstreept de gemeente haar waardering

hiervoor.

In de uitgave Passie onder (regel)druk33 geeft het ministerie van BiZa een aanzet tot een

vereenvoudiging van aanvragen. Het doel is de regeldruk voor burgers en vrijwilligersorganisaties

merkbaar te verminderen en de dienstverlening zichtbaar te verbeteren. Eén van de eerste directe

resultaten is een overeenkomst die is gesloten tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de

Kamer van Koophandel34. Zo zullen gemeenten voortaan geen uittreksel van de Kamer van Koophandel

meer opvragen bij aanvragers van diverse regelingen, maar rechtstreeks een uittreksel aanvragen bij de

Kamer van Koophandel.

De gemeentelijke regelingen die er zijn rondom vrijwilligers zullen met deze uitgave in het achterhoofd

kritisch worden bekeken. Een aanvraag uit het Vrijwilligersfonds wordt digitaal mogelijk.

                                                  

31 Uit het blad VIO, supplement uit maart 2007, getiteld ‘(h)erkenning, waardering en beloning’ van de auteurs Marjet van Houten

en Alletta Winsemius.

32 Informatie uit het onderzoek Sterker op eigen kracht, uitgevoerd in 2005 door Civiq (voorheen sVM) in opdracht van de gemeente

33 Op 1 november 2007 verscheen de nota Passie onder (regel)druk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties.

34 Ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 14 februari ’08.
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7. 7. 7. 7. Vernieuwen mVernieuwen mVernieuwen mVernieuwen met behoud van het goedeet behoud van het goedeet behoud van het goedeet behoud van het goede

In 2002 is de Nota Vrijwilligersbeleid vastgesteld, mede op basis van een onderzoek waarbij alle

vrijwilligersorganisaties zijn benaderd. Eind 2004/begin 2005 is een herhalingsonderzoek gehouden.

Daaruit bleek dat de door de gemeente ingevoerde maatregelen erg werden gewaardeerd én effect

sorteerden. Met uitzondering van het aspect werving.

Vandaar dat in deze nota werving prominent aan bod komt. Er is geen reden of noodzaak om de Nota

Vrijwilligersbeleid uit 2002 over boord te gooien. Vandaar dat de voornemens uit die nota hier worden

herhaald, zo nodig met een aanscherping.

op het gebied van werving in het algemeen

1. Toesturen van een informatiebrief aan de vrijwilligersorganisaties in Voorschoten. In deze brief wordt aandacht

gevraagd voor de werving van nieuwe vrijwilligers en de mogelijkheden hiertoe, met het verzoek dit aan de orde te

stellen in een eerstvolgende bestuursvergadering.

2. Het stimuleren of initiëren van een jaarlijks vervolg op de vrijwilligersmarkt.

op het gebied van werving van speciale doelgroepen

3. Organiseren van een overleg tussen de medewerker allochtonenbeleid, inburgeringsinstanties en op medelanders

georiënteerde organisaties. Doel hiervan is het (meer) betrekken van medelanders onder meer in aansluiting op hun

inburgering.

4. Organiseren van een overleg tussen de jeugdambtenaar, de Jeugdraad van de gemeente en de Leidse Welzijns

Organisatie – afdeling Voorschoten -. Doel hiervan is (potentiële) jeugdige vrijwilligers (meer) te betrekken bij

vrijwilligerswerk en of vrijwilligersorganisaties door speciale speciaal op hen gerichte acties.

op het gebied van facilitering

5 Inventariseren van het aanbod en de behoeften van de individuele organisaties ten aanzien van (mede)gebruik van

locaties en apparatuur. Indien op basis van vraag en aanbod blijkt dat hierin een discrepantie bestaat, leidt dit tot een

beleidsmatig standpunt.

6.  Onderzoeken van de huidige mogelijkheden en de uitbreidingsmogelijkheden voor subsidies op het gebied van

opleidingen en trainingen voor het vrijwilligerskader en hierop beleid formuleren.

op het gebied van gemeentelijke betrokkenheid

7. In overleg met - de in te stellen klankbordgroep - het twee jaarlijks organiseren van een bijeenkomst op locatie met

een ‘vrijwilligersprogramma’ voor gemeenteraadsleden.

8. Over het voetlicht brengen van het (immateriële) belang van de aanwezigheid van gemeenteambtenaren bij (en

belangstelling voor) vrijwilligerswerk en de aanwezigheid van gemeenteraadsleden (en belangstelling voor)

vrijwilligersevenementen. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om personeel te stimuleren

vrijwilligerswerk te verrichten en de uitstraling die dit naar het bedrijfsleven heeft.

9. Een duidelijk aanspreekpunt instellen bij de gemeente voor de diverse vragen op het gebied van vrijwilligersbeleid.

Afhankelijk van de vragen en intensiteit van de daarmee samenhangende werkzaamheden, het initiëren van een

onderzoek naar de mogelijke vorming van een vrijwilligerscentrale. Hetzij in Voorschoten hetzij in de regio.

op het gebied van waardering

10. Instellen van een jaarlijkse vrijwilligersonderscheiding, conform het voorstel van het Uitvoerend Comité.

11. Bepalen van de mogelijkheden om waardering voor de vrijwilligers op andere wijze vorm te geven.

meetbaar effectief

12. Het instellen van een klankbordgroep (bestaande uit een representatieve vertegenwoordiging van de Voorschotense

vrijwilligersorganisaties en ambtelijke ondersteuning) die maximaal 2 x per jaar bijeenkomt om een ‘vinger aan de

pols’ te houden op (de voortgang van) het vrijwilligersbeleid en het afstemmen van de praktijk aan de theorie.

13. Het op twee jaarlijkse basis cijfermatig monitoren van de stand van zaken op het gebied van het vrijwilligersbeleid

om onder meer zicht te houden op de behoefte en vraag naar vrijwilligers en de effecten van de gerealiseerde

beleidsvoornemens.
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Ad 1. De informatiebrief

Diverse malen is een brief met algemene informatie toegezonden. Door de opkomst van

Internet is dit als bron van informatie achterhaald. Uiteraard wordt de gerichte informatie, over

bijvoorbeeld de Vrijwilligersmarkt, via de post toegezonden. Het aantal toezendingen wordt zo

beperkt mogelijk gehouden om extra druk te voorkomen.

Ad 2. De Vrijwilligersmarkt

Een terugkerend succes. Wel wordt meer nadruk gelegd op het aanbieden van

vrijwilligersvacatures.

Ad 3. Werving van speciale doelgroepen - allochtonen

De weg om dit te bereiken werd gezocht in overleg. Dit heeft echter onvoldoende effect gehad.

Met de aanzet in deze nota (vooral in paragraaf 4.1.4 en 5.3.) moet dit doel bereikbaar zijn.

Ad 4. Werving van speciale doelgroepen - jongeren

Ditzelfde geldt voor het werven van jongeren (paragraaf 4.1.2.; 4.1.3.; 4.4. en 5.3.).

Ad 5. Inventariseren van aanbod en behoefte ten aanzien locaties en apparatuur

Vormgegeven door het oprichten van het Vrijwilligersfonds Voorschoten. Het beschikbare

budget voor het Fonds wordt structureel verhoogd (zie paragraaf 6.3).

Over locaties kan nog worden opgemerkt dat in de Accommodatienota - beleidskader

accommoderen en faciliteren - het voornemen opgenomen dat in 2015 de gemeentelijke

eigendommen kostendekkend worden verhuurd. Dit met de gedachte dat de gemeente

faciliteert en niet accommodeert. Er wordt hierop een uitzondering gemaakt voor buurthuizen,

scholen en sportaccommodaties.

Ad 6. Uitbreiding subsidiemogelijkheden voor opleiding en training

Vormgegeven door het oprichten van het Vrijwilligersfonds Voorschoten.

Ad 7. Vrijwilligersprogramma voor gemeenteraadsleden

Een aantal maal georganiseerd, en wegens gebrek aan belangstelling voor de gekozen aanpak

niet meer georganiseerd. In overleg met de raadsgriffier wordt een herstart besproken.

Ad 8. Het belang van vrijwilligerswerk over het voetlicht brengen bij gemeenteambtenaren

In 2007 hebben de medewerkers van de gemeente zich ingezet bij de Make a Difference Day

(MADD). Het vragen van aandacht voor het belang van vrijwilligerswerk wordt aan dit

evenement gekoppeld.

Ad 9. Het instellen van een aanspreekpunt

In het voorjaar van ’04 is – regionaal - onderzocht of het mogelijk is om een

informatievoorziening voor vrijwilligersorganisaties op te zetten, met een lokaal gezicht.

Gekozen is voor een digitaal informatiepunt vanwege het toegenomen internetgebruik. Dit

heeft in 2005 geleid tot het introduceren van een website, gevuld met landelijke, regionale en

lokale gegevens. Ondanks de publiciteit die daaraan is gegeven, werd weinig gebruik gemaakt

van de site. De site is daarom eind 2006 opgeheven.

Ad 10. Het instellen van een jaarlijkse vrijwilligersonderscheiding

Een terugkerend succes. In aanvulling op de onderscheiding wordt een aanmoedigingsprijs

ingesteld voor een te variëren doelgroep die extra in de schijnwerpers wordt gezet.
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Ad 11. Andere vormen van waardering aanbieden

Vormgegeven door het oprichten van het Vrijwilligersfonds Voorschoten. Daarnaast in zijn

algemeenheid de aandacht van de gemeente voor het vrijwilligersbeleid in zijn volle breedte

meer benadrukt.

Ad 12. Het instellen van een Klankbordgroep

De Klankbordgroep Vrijwilligers Voorschoten is in 2002 ingesteld. De leden, die zich als

vrijwilliger inzetten in het brede vrijwilligerspallet van Voorschoten, nemen deel op

persoonlijke titel. Gezien hun brede inzet en ervaring zijn zij representatief in hun oordeel.

Minimaal twee keer per jaar wordt de voortgang van de uitvoering van het vrijwilligersbeleid

besproken. Daarnaast adviseert de Klankbordgroep de gemeente gevraagd en ongevraagd over

alle aspecten van het vrijwilligerswerk. Deze afspraken zijn in 2006 geformaliseerd in een

convenant. Om de bereikbaarheid van de Klankbordgroep Vrijwilligers Voorschoten voor zowel

organisaties als vrijwilligers te vergroten, wordt een e-mail adres ingesteld. Hieraan wordt

bekendheid gegeven.

Ad 13. Het cijfermatig monitoren van de stand van zaken

Dit voornemen was ingegeven door een voorwaarde bij de toenmalige Tijdelijke

Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV). Nu de TSV is afgerekend ontbreekt de noodzaak

om dit eens per twee jaar een grootschalig onderzoek te doen. Dit staat overigens los van het

feit dat bij de start van nieuwe initiatieven gegevens worden vastgelegd waarop bij de evaluatie

kan worden teruggegrepen.
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8. 8. 8. 8. De vernieuwingskuurDe vernieuwingskuurDe vernieuwingskuurDe vernieuwingskuur

Wat de gemeente concreet gaat doen is in dit hoofdstuk opgenomen. Het gaat om een samenvatting

van de actiepunten die verspreid door de nota zijn opgenomen. Samen vormt dit een complete

vernieuwingskuur waar de gemeente, de vrijwilligersorganisaties én de vrijwilligers de komende jaren

hun voordeel mee kunnen doen.

8.1. 8.1. 8.1. 8.1. BeleidsuitgangspuntenBeleidsuitgangspuntenBeleidsuitgangspuntenBeleidsuitgangspunten

Zoals in het begin al is aangegeven, zal het ‘echte werk’ door de vrijwilligersorganisaties moeten

worden gedaan. Zij zijn daar ook zeer goed toe in staat. De gemeente kan wel bepaalde faciliteiten

bieden en sturen op die onderdelen waarop invloed mogelijk is.

De kaders zijn door de nota heen geschetst:

+ De vrijwilligersorganisaties hebben een groot zelfoplossend vermogen.

+ Er is veel verschil in de grootte, mate van professionaliteit en ondersteuning door regionale of

landelijke koepels bij de diverse vrijwilligersorganisaties.

+ De vrijwilligersorganisaties weten zelf het beste wat bij hun organisatie past.

+ De gemeente waardeert de inzet van de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

+ De gemeente biedt daarom bepaalde faciliteiten waar alle organisaties gebruik van kunnen maken.

+ Niet in de laatste plaats draagt de gemeente de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties een warm

hart toe en zal daar waar mogelijke positieve aandacht voor hen vragen én aan hen besteden.

8.28.28.28.2 ActiepuntenActiepuntenActiepuntenActiepunten

In de nota zijn diverse faciliteiten aan de orde gekomen die de gemeente kan bieden. In deze paragraaf

is een totaaloverzicht opgenomen.

a. Er wordt contact gelegd met stagemakelaars zodat in 2011 maatschappelijke stage in

Voorschoten een feit is.

b. Er wordt meer nadruk gelegd op het aanbieden van vrijwilligersvacatures bij de Vrijwilligersmarkt.

Het streven is dat in 2008 25% van de deelnemers vacatures afficheert oplopend tot 50 % in 2011.

c. De gemeente rond het onderzoek af naar de mogelijkheid van een digitale vacaturebank in

Voorschoten zodat in 2008 een definitief besluit kan worden genomen

d. De gemeente laat onderzoeken welke methoden het beste effect sorteren om potentiële

vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen zodat in 2009 een definitief besluit

kan worden genomen

e. De gemeente laat onderzoeken of het loont om bepaalde cursussen centraal te laten geven zodat

in 2009 of 2010 een definitief besluit kan worden genomen

f. Het Vrijwilligersfonds wordt voortgezet en het budget verhoogd zodat een groter percentage van

de aangevraagde gelden kan worden toegekend. Daarnaast kunnen aanvragen digitaal worden

ingediend zodat de administratieve lastendruk vermindert.

g. De gemeentelijke regelingen die er zijn rondom vrijwilligers zullen kritisch worden bekeken

aan de hand uitgangspunten in de nota ‘Passie onder (regel)druk’35. In 2009 wordt hiermee

begonnen.

                                                  
35 Het Ministerie van BiZa geeft een aanzet tot een vereenvoudiging van aanvragen in ‘Passie onder (regel)druk’ van 1-11-‘07
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h. Er wordt in overleg met de raadsgriffier besloten of er een herstart komt van het

vrijwilligersprogramma voor raadsleden zodat in 2008 een definitief besluit kan worden genomen.

i. Make a Difference Day wordt met ingang van 2008 aangegrepen als moment om het belang van

vrijwilligerswerk bij medewerkers van de gemeente onder de aandacht te brengen.

j. De Vrijwilligersonderscheiding wordt gecontinueerd. In aanvulling op de onderscheiding wordt

met ingang van 2008 een aanmoedigingsprijs ingesteld voor een te variëren doelgroep die extra

in de schijnwerpers wordt gezet.

k. De Klankbordgroep krijgt een eigen e-mail adres: klankbordgroepvrijwilligers@voorschoten.nl

zodat de bereikbaarheid wordt vergroot.

8.3.8.3.8.3.8.3. TijdpadTijdpadTijdpadTijdpad

Voor de uitvoering van deze actiepunten geldt het volgende tijdpad:

ActieActieActieActie Start actieStart actieStart actieStart actie

a. Contact stagemakelaar Voor 2011

b. Continueren Vrijwilligersmarkt met meer nadruk op vacatures Met ingang van 2008

c. Onderzoek naar eventuele aanschaf digitale vacaturebank afronden In 2008

d. Onderzoek en eventueel uitvoering methode bijeenbrengen vrijwilligers /

vrijwilligersorganisaties

In 2009

e. Onderzoek en eventuele uitvoering centrale cursussen In 2009 - 2010

f. Voortzetting en verhoging Vrijwilligersfonds, digitalisering aanvragen Met ingang van 2009

g. Uitgangspunten van de nota ‘Passie onder (regel)druk’ nastreven Met ingang van 2009

h. Overleg en eventuele herstart programma raadsleden In 2008

i. Vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen bij medewerkers gemeente Met ingang van 2008

j. Vrijwilligersonderscheiding continueren en instellen aanmoedigingsprijs Met ingang van 2008

k. Instellen en beheren e-mail adres Klankbordgroep Met ingang van 2008

8.4. 8.4. 8.4. 8.4. FiFiFiFinanciënnanciënnanciënnanciën

Niet alle activiteiten vragen geld. Zo worden de ambtelijke uren, de poststromen en dergelijke

toegerekend aan de algemene kosten van de gemeente. Het budget is bestemd voor de ‘harde’

uitgaven, doorgaans rekeningen van derden of – in het geval van het Vrijwilligersfonds – vergoedingen

aan vrijwilligersorganisaties.

8.4.1. Tot nu toe

Voor het vrijwilligerswerk heeft de gemeente een jaarlijks bedrag van € 25.000,- beschikbaar

gesteld. Met dit geld werden de voornemens uit de Nota Vrijwilligersbeleid gerealiseerd. Het

gros van dit bedrag komt toe aan het Vrijwilligersfonds Voorschoten (circa 80%). De overige

20% komt vooral toe aan de kosten van de Vrijwilligersmarkt en de Vrijwilligersonderscheiding.

Overige kosten zijn vooral ambtelijke uren en administratieve kosten die drukken op de

algemene kosten.

8.4.2. Een nieuw budget

Deze ‘vernieuwingskuur’ kent een aantal noodzakelijke extra maatregelen om het 

vrijwilligerswerk in Voorschoten aantrekkelijk te houden. Dat vergt extra geld. Er is echter op 

onderdelen teveel onduidelijkheid om daar direct een bedrag aan te koppelen. Drie 

voornemens (c, d en h) vragen extra onderzoek of overleg.
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ActieActieActieActie KostenKostenKostenKosten

a. Contact stagemakelaar Geen directe meerkosten, wel meer ambtelijke uren.

b. Continueren Vrijwilligersmarkt met meer

nadruk op vacatures

Geen directe meerkosten, wel meer ambtelijke uren.

c. Onderzoek naar eventuele aanschaf

digitale vacaturebank afronden

Bij aanschaf kunnen de kosten variëren tussen circa

€ 1.500,- voor een zeer eenvoudige variant tot

€ 38.000,- voor een franchise constructie met een

projectmedewerker. Dit naast de daarmee gemoeide

ambtelijke uren.

d. Onderzoek en eventueel uitvoering

methode bijeenbrengen vrijwilligers /

vrijwilligersorganisaties

Een bijeenkomst organiseren voor een grotere doelgroep

met workshops en materiaal wordt geschat op circa

€ 3.000,-. Dit naast de daarmee gemoeide ambtelijke uren.

e. Onderzoek en eventuele uitvoering

centrale cursussen

Geen directe meerkosten, wel meer ambtelijke uren.

Eventuele cursussen moeten kostendekkend worden

gegeven.

f. Voortzetting Vrijwilligersfonds,

digitalisering aanvragen

Structurele verhoging van het budget tot € 25.000,- (een

toename van € 5.000,-). Door de digitalisering van de

aanvragen is op termijn minder ambtelijke inzet nodig.

g. Uitgangspunten van de nota ‘Passie

onder (regel)druk’ nastreven

Geen directe meerkosten, wel meer ambtelijke uren.

h. Overleg en eventuele herstart

programma raadsleden

Een programma organiseren kost, afhankelijk van de

uitvoering, minimaal € 200,-. Dit naast de daarmee

gemoeide ambtelijke uren.

i. Vrijwilligerswerk onder de aandacht

brengen bij medewerkers gemeente

Geen directe meerkosten, wel meer ambtelijke uren.

j. Vrijwilligersonderscheiding continueren

en instellen aanmoedigingsprijs

Directe meerkosten geschat op circa € 500,-, tevens meer

ambtelijke uren.

k. Instellen en beheren e-mail adres

Klankbordgroep

Geen directe meerkosten, wel meer ambtelijke uren.

Een structurele verhoging van het Vrijwilligersfonds vergt jaarlijks een extra budget van

€ 5.000,-. Daarnaast is er qua definitieve kosten nogal wat onzekerheid rondom de

actiepunten c, d en h. Om wat  ‘armslag’ voor de uitvoering te hebben worden de minimale

geschatte kosten van in totaal € 5.200,-  begroot. Als uit het nadere onderzoek voor de punten

c, d en h blijkt dat extra geld nodig is, moet hiervoor aanvullende financiering worden gezocht.

Hiervoor worden later separate voorstellen ingediend. Het totale benodigde budget voor de

vernieuwingskuur wordt daarmee € 35.200,- .

Doordat er veel nieuwe activiteiten worden ontplooid, zal ook de ambtelijke ureninzet

toenemen. Tot dusverre wordt per jaar circa 300 uur ingezet voor het vrijwilligersbeleid. Voor

2008, met wat grotere projecten, wordt nu rekening gehouden met circa 450 uur. Voor de

jaren 2009 en verder wordt een ureninzet van 370 - 400 uur begroot.

Via de algemene uitkering wordt aan de gemeente een bijdrage verstrekt om de

maatschappelijke stage vorm te kunnen geven. Vooralsnog is bekend dat het zou gaan om een

bedrag van € 3.273,- in 2008 oplopend tot € 20.824,- in 2011 (structureel) voor Voorschoten.

Dit bedrag moet voor dit doel worden geoormerkt.

8.5. 8.5. 8.5. 8.5. CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie

De conceptnota is in een vroeg stadium inhoudelijk besproken met de Klankbordgroep Vrijwilligers

Voorschoten en de Centrale Adviesraad Wmo. Hun advies is meegewogen in de uiteindelijke nota. Na

het vaststellen van deze nota door de gemeenteraad wordt de digitale versie aan alle burgers van

Voorschoten beschikbaar gesteld. Daarmee is het tevens voor mensen met een visuele handicap een

bereikbare nota. Via de gemeentepagina en de pers zal de nota onder de aandacht worden gebracht.
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