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Hoofdstuk 1.  Aanleiding en totstandkoming notitie vrijwilligersbeleid: 

Voor u ligt de notitie vrijwilligersbeleid. Bij de totstandkoming van deze notitie is in 2007 

gebruik gemaakt van de extra ondersteuning door PRIMO, gefinancierd door het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  

 

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna Wmo) zijn 

gemeenten wettelijk verantwoordelijk geworden voor ondersteuning aan vrijwilligers 

(prestatieveld 4). Dit is voor de gemeente Hoorn geen nieuwe taak, ook in het verleden 

werden al tal van activiteiten op het gebied van vrijwilligerswerk ondersteund. Nieuw is 

wel de wettelijke verplichting en hiermee gepaard gaand het opstellen van een 

vrijwilligersbeleid.  

 

Het uitgangspunt van de Wmo is dat iedere burger volwaardig deel moet kunnen nemen 

aan de maatschappij. Het welslagen van het uitgangspunt van de Wmo zal voor een niet 

onbelangrijk deel afhangen van de vitaliteit en de kwaliteit van het vrijwilligerswerk. 

Voor bepaalde groepen betekent deelname aan de maatschappij hetzelfde als het doen 

van vrijwilligerswerk, andere groepen zijn juist afhankelijk van vrijwilligerswerk om deel 

te kunnen nemen aan de maatschappij.  

 

Hoofdstuk 2.  Vrijwilligers en mantelzorgers  

Prestatieveld 4 Wmo spreekt van “het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers”. 

Mantelzorgers en vrijwilligers worden in de Wmo in één prestatieveld genoemd. De 

gemeente Hoorn kiest er echter voor het vrijwilligerswerk en mantelzorg als twee aparte 

beleidsterreinen te zien. De reden hiervoor zal in dit hoofdstuk worden uitgelegd. 

 

Vrijwilligerswerk wordt als volgt gedefinieerd:  

Vrijwilligerswerk is al het werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en 

onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen en de samenleving (CRM, 1980: RMO, 

1997:81).  

 

Mantelzorg wordt als volgt gedefinieerd: 

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of 

hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis (Mezzo, landelijke 

vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg).  

 

Er zijn overeenkomsten tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk. Beide zijn onbetaald en 

beide dienen een maatschappelijke nut. Ook raken vrijwilligerswerk en mantelzorg aan 

elkaar wanneer een vrijwilliger wordt ingezet om een mantelzorger ontlasten 

(respijtzorg). Het belangrijkste verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk is het 

keuzeaspect. Vrijwilligerswerk is een keuze, je kiest ervoor om een functie te vervullen 

in de samenleving op basis van je interesses. Dit kan verschillen van barwerkzaamheden 

bij de plaatselijke voetbalvereniging tot maatje van iemand met een chronische ziekte. 

Mantelzorg is in de meeste gevallen geen keuze. Een mantelzorger kiest er niet voor om 

te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die de 

zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen deze zorg, in 

tegenstelling tot vrijwilligers, niet zomaar beëindigen. Daarnaast verrichten mantel-

zorgers soms verpleegkundige handelingen. 

 

Waarom nu de keuze om mantelzorg en vrijwilligersbeleid niet in één notitie te 

integreren? Met het vaststellen van de kadernota Meedoen en erbij Hoor’n, kadernotitie 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning in november 2006 heeft de gemeenteraad 
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gevraagd een beleidsvoorstel te ontwikkelen voor de ondersteuning van mantelzorgers 

en stimulering en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de gemeente Hoorn. 

Hiervoor is reeds aangegeven dat op basis van het onderscheid dat gemaakt moet 

worden tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg twee beleidsplannen zullen worden 

gemaakt. 

 

Eén geïntegreerde nota doet geen recht aan de specifieke knelpunten die mantelzorgers 

ervaren en die bij vrijwilligers niet spelen. Op dit moment is een pilot gaande met het 

“Team Mantelzorgmakelaar” en het regionale project “mantelzorg centraal” is gestart. In 

beide projecten worden onder meer de vragen en wensen van mantelzorgers 

geïnventariseerd. De uitkomsten hiervan worden geïntegreerd in een te ontwikkelen 

mantelzorgbeleid. Vrijwilligerswerk en mantelzorg verschillen wezenlijk van elkaar en 

verdienen beide op de situatie toegespitst beleid. Mantelzorg zal daarom in deze notitie 

niet verder aan bod komen.  

 

Hoofdstuk 3.  Wat is een vrijwilligersorganisatie? 

Alvorens verder te gaan met het beschrijven van het vrijwilligersbeleid is het, naast het 

hiervoor beschreven begrip vrijwilliger en mantelzorger, ook belangrijk aan te geven wat 

nu eigenlijk een vrijwilligersorganisatie1 is en welke organisaties2 op basis van dit begrip 

actief zijn in Hoorn.  

 

Grote in Hoorn actieve organisaties die met vrijwilligers werken zijn o.a. Stichting 

Welzijn Ouderen WF, Stichting Netwerk, het Regionaal Dienstencentrum en de 

Vrijwilligerscentrale. Op basis van de definitie van vrijwilligersorganisaties worden deze 

organisaties niet gezien als vrijwilligersorganisaties.  

 

In dit beleidsplan wordt een duidelijke invulling gegeven aan de rol en de positie van de 

Vrijwilligerscentrale. Verder wordt gekeken naar bestaand (subsidie)beleid en worden 

voorstellen gedaan over de invulling van de lokale ondersteuningstructuur met een 

duidelijke taakverdeling tussen wat de gemeente doet en wat organisaties doen. 

 

Hoofdstuk 4.  Terugblik 

In het collegeprogramma 2002-2006 werd aangegeven dat het vrijwilligerswerk 

stimulans en ondersteuning verdient. Bij deze formele bestuurlijke visie ontbrak het 

echter aan een duidelijk handvat. Een handvat dat aangaf op welke wijze en in welke 

richting deze visie uitgewerkt zou moeten worden. In de nota “uitvoering geven aan 

Vrijwilligerswerk“ van 15 juli 2003 werd vervolgens voorgesteld de hiervoor genoemde 

bestuurlijke visie als volgt te formuleren en nader uit te werken: 

Vrijwilligerswerk levert een essentiële bijdrage aan de sociale infrastructuur binnen de 

lokale samenleving van de gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn spant zich in om 

bestaande en nieuwe vormen van vrijwilligerswerk binnen de gemeente te ondersteunen.   

 

                                                      
1
 Onder een vrijwilligersorganisatie wordt aansluitend hierop een organisatie verstaan, waarin zowel 

bestuurlijk als ook uitvoerend werk door vrijwilligers wordt verricht. Hierbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld sportverenigingen, toneelverenigingen en buurtverenigingen. 
 
2
 Onder een organisatie wordt in deze nota een al of niet over volledige rechtspersoonlijkheid 

beschikkend organisatorisch verband of groep van natuurlijke personen verstaan die er op gericht is 
zonder winstoogmerk activiteiten te ontplooien, welke een algemeen belang dienen.  
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Aan de hand van deze aanbeveling werd de al in Hoorn actieve Vrijwilligerscentrale 

West-Friesland aangewezen om richting en sturing te geven aan de actieve vrijwilligers 

en vrijwilligersorganisaties. Jaarlijks is hiervoor een subsidie verstrekt aan de 

Vrijwilligerscentrale West-Friesland.  

 

Hoofdstuk 5.  De ondersteuning van het vrijwilligerswerk: breed en integraal  

In de voorgaande jaren bestond de ondersteuning van het vrijwilligerswerk bijna 

uitsluitend uit financiële ondersteuning. De Vrijwilligerscentrale ontving budgetsubsidie 

voor de ondersteuning en bemiddeling van vrijwilligers. Daarnaast worden 

budgetsubsidies verstrekt aan tal van vrijwilligersorganisaties op het gebied van sport, 

cultuur en maatschappij, volgens de regels die vastgesteld zijn in de Algemene 

Subsidieverordening. Het Horizon College zorgde (in samenspraak met de 

Vrijwilligerscentrale) voor cursussen voor vrijwilligers vanuit de Wet Educatie 

Beroepsonderwijs (WEB). Nu, met de invoering van de Wmo, bestaat de mogelijkheid om 

meer in de rol van stimulator, ondersteuner en regisseur op te kunnen treden. 

 

Het is dan ook nu zaak om concrete invulling te geven aan de ondersteuning van het 

vrijwilligerswerk. De beleidsambtenaar vrijwilligerswerk heeft een coördinerende taak ten 

aanzien van het vrijwilligerswerk. Hij/zij zal actief door collega’s benaderen, en door 

collega’s benaderd moeten worden, wanneer beleidsmaatregelen op andere 

beleidsterreinen effect hebben op het vrijwilligerswerk(beleid) en hij mag ook collega’s 

aanspreken en/of suggesties doen wanneer het beleid dat ze maken van invloed kan zijn 

op het vrijwilligers of vrijwilligerswerk.   

 

Gebleken is bij de totstandkoming van deze nota dat maatregelen op het ene 

beleidsterrein van invloed zijn op het andere beleidsterrein. Zo is het aanscherpen van de 

sollicitatieplicht van invloed op de beschikbaarheid van het aantal vrijwilligers. Slechte 

huisvesting van de organisaties die met vrijwilligers werken zal nieuwe vrijwilligers 

afschrikken. Bezuinigingen in de zorg zullen extra druk leggen op de zorgvrijwilligers. Bij 

de beleidsontwikkeling moet oog zijn voor deze effecten. De beleidsambtenaar 

vrijwilligersbeleid vertaalt deze ontwikkelingen naar concrete acties en adviseert 

collega’s op andere beleidsterreinen over dit onderwerp. Regelmatig wordt overleg 

gevoerd met de coördinator van het de Vrijwilligerscentrale over de uitvoering van het 

beleid en over innovatie. 

 

Hoofdstuk 6.  De ondernomen activiteiten  

Om meer zicht te krijgen op stand van zaken van het vrijwilligerswerk in de gemeente 

Hoorn en in de knelpunten en behoeften van vrijwilligersorganisaties is in de periode 

april/mei 2007 een nulmeting uitgevoerd. Voor deze nulmeting is gebruik gemaakt van 

de digitale Monitor Vrijwilligerswerk, ook wel DIGIMON genoemd. DIGIMON is een 

monitorinstrument, ontwikkeld door MOVISIE3, die het mogelijk maakt om de huidige 

stand van zaken  en ontwikkelingen op het terrein van lokaal vrijwilligerswerk in kaart te  

brengen. Het rapport is in augustus 2007 gereed gekomen en op woensdag 17 oktober 

2007 besproken met twintig vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, die actief 

zijn in de gemeente Hoorn. Meer informatie over DIGIMON vindt u in hoofdstuk 7 en 

bijlage II.  

 

 

 

                                                      
3
 Kenniscentrum voor kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling 



Vrijwilligersbeleid Gemeente Hoorn 2009-2012 5 

In 2007 zijn 3 bijeenkomsten gehouden waarin is gesproken met vertegenwoordigers 

van een vijftal eerstelijns vrijwilligersinstellingen of instellingen die werken met 

vrijwilligers. Hierbij waren vertegenwoordigers van de Vrijwilligerscentrale West-

Friesland, Het Regionaal Diensten Centrum West-Friesland, Stichting Netwerk, Stichting 

Welzijn Ouderen West-Friesland en de Sportraad aanwezig. Zij zijn als lokale en regionale 

experts op het terrein van het vrijwilligerswerk bevraagd over de mogelijke inhoud van 

het vrijwilligerbeleid en samen met hen is gewerkt aan het formuleren van doelstellingen 

voor het vrijwilligersbeleid voor de periode 2009-2012. Hierbij is ook aan de orde 

geweest wat het vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid kan betekenen voor de 

beleidsuitgangspunten van de WMO zoals die door de raad geformuleerd zijn in de 

notitie Voorbereiding WMO in Hoorn van mei 2005. Een uitwerking van de 

doelstellingen vindt u in hoofdstuk 9 en bijlage I. 

 

Daarnaast is in regionaal verband overleg geweest tussen de negen gemeenten in West-

Friesland om de ondersteuning van het vrijwilligerswerk regionaal op te pakken. Dit 

heeft er in geresulteerd dat de gemeente Opmeer, namens de negen West-Friese 

gemeenten, een subsidieverzoek heeft ingediend bij de provincie Noord-Holland voor het 

opstellen van een regionaal subsidiekader voor vrijwilligersbeleid. Het subsidieverzoek is 

gehonoreerd. Het opstellen van deze notitie is grotendeels uitbesteed aan bureau Boon. 

U vindt deze het eindrapport Regionaal Wmo-subsidiekader West-Friesland 2008-2011 

Vrijwilligersbeleid in bijlage V.   

 

Een van de aanbevelingen uit het eindrapport Wmo-subsidiekader Vrijwilligersbeleid is 

het opzetten van het Expertisecentrum voor Vrijwillige Inzet (EVI). In de hoofdstuk 9 en 

bijlage IV vindt u meer informatie over het EVI.  
 

Hoofdstuk 7.  Korte samenvatting van het DIGIMON onderzoek 

In april 2007 is de vragenlijst toegestuurd aan 159 vrijwilligersorganisaties.  

65 organisaties hebben de vragenlijst teruggestuurd. Bijna de helft van de reacties is 

afkomstig van vrijwilligersorganisaties in sectoren ‘sport en recreatie’ kunst en cultuur’. 

Daarnaast hebben organisaties in de sectoren ‘zorg en hulpverlening’, religie en 

levensbeschouwing’, ‘media’, ‘politieke en ideële doelen’, ‘sociaal cultureel werk’, 

‘onderwijs en educatie’ en ‘belangenbehartiging en emancipatie’ gereageerd. Dit maakt 

ook direct duidelijk hoe breed het vrijwilligerswerk geworteld is in de samenleving. 

Overal zijn vrijwilligers actief! 

 

Veel organisaties geven aan een tekort aan vrijwilligers te hebben, 45% van de 

organisaties is op zoek naar vrijwilligers in de uitvoering. 38%, is op zoek naar nieuwe 

bestuurders. In de sector ‘zorg en hulpverlening’ is er behoefte aan ‘jonge’ vrijwilligers in 

de leeftijdscategorie 30 – 50 jaar.  

 

Een ruime meerderheid van de organisaties is bekend met de ondersteuning vanuit de 

Vrijwilligerscentrale West-Friesland. 27% maakt er ook gebruik van. Dit cijfer kan nog 

hoger worden, want 38% van de organisaties zegt op dit moment onvoldoende 

ondersteuning te ontvangen. Ondersteuning wordt vooral gewenst op onderwerpen als 

fondswerving en het promoten van het vrijwilligerswerk. 

 

Tweederde van de organisaties is tevreden tot zeer tevreden over het contact met de 

gemeente. Bij een derde van de organisaties bestaat wens voor meer gemeentelijke 

aandacht, waardering en promotie van het vrijwilligerswerk. Tweederde van de  

vrijwilligersorganisaties is bekend met de Wmo. Een derde is ook actief ermee bezig. Er 

liggen nog mogelijkheden om meer vrijwilligersorganisaties actief te betrekken bij de 
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uitvoering van de WMO. 20% van de organisaties weet niet men wel wil of kan 

bijdragen aan de WMO en met tweederde van alle organisaties is hierover nog nooit 

contact met de gemeente geweest. 

 

Onderwerpen die organisaties voor de komende jaren belangrijk vinden zijn sponsoring 

en fondsenwerving (31%), de werving van leden, deelnemers of cliënten (2), de werving 

van uitvoerende vrijwilligers (3) en de werving van bestuursleden (4). Wat betreft 

cursussen en training is er belangstelling voor onderwerpen als fondsenwerving, 

voorlichting en promotie en werving van vrijwilligers. 

Voor een uitgebreide samenvatting van het onderzoek zie bijlage 2. 

 

Hoofdstuk 8.  Hoofdpunten uit het groepsgesprek met vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties    

Op de bijeenkomst met vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties op 17 oktober 

2007 is gesproken over de belangrijkste conclusies uit het DIGIMON onderzoek.  

Alle aanwezigen zien een belangrijke en centrale rol weggelegd voor de 

Vrijwilligerscentrale West-Friesland waar het gaat om de ondersteuning van het 

vrijwilligerswerk. Er wordt ook gepleit voor een regionaal afgestemd vrijwilligersbeleid, 

omdat er in West-Friesland een aantal organisaties die met vrijwilligers werken ook 

regionaal actief zijn, voorbeelden zijn Regionaal Diensten Centrum West-Friesland, 

Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland of de GGZ-West-Friesland.  

 

Wat betreft het oplossen van het tekort aan vrijwilligers werd gewezen op de kloof 

tussen mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen en de vacatures bij organisaties. 

Niet alle vrijwilligers die zich aanbieden zijn zondermeer in te passen binnen de 

organisaties. De begeleiding van vrijwilligers bij de organisaties is om die reden een 

aandachtspunt4 voor de komende jaren.  

 

Wat betreft de bijdrage van vrijwilligersorganisaties aan Wmo-beleidsterreinen, zoals het 

bevorderen van de leefbaarheid, aandacht voor mensen met een beperking moet 

inzichtelijk gemaakt worden wat het aanbod is, wat er moet worden ontwikkeld en wat 

de rol van vrijwilligersorganisaties zou kunnen zijn. Vrijwilligersorganisaties kunnen 

bijvoorbeeld fungeren als klankbord of organisaties kunnen hun vrijwilligers informeren 

over hun rol binnen de Wmo. Hierbij valt te denken aan themadagen over bijvoorbeeld 

maatschappelijke stage, arbo-wetgeving, Wmo-voorzieningen, alcoholbeleid etc. Ook 

themadagen waarbij organisaties die gelijksoortig werk uitvoeren of gelijksoortige 

doelstellingen hebben worden uitgenodigd om informatie uit te wisselen behoren tot de 

mogelijkheden. Te denken valt aan een themadag voor alle musea of sportverenigingen.  

 

Wanneer gekeken wordt naar waardering van vrijwilligerswerk, zijn er al vele manieren 

om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje te zetten. Voorbeelden hiervan 

zijn onkostenvergoedingen, kerstpakket of personeelsuitjes. Organisaties zien waardering 

ook heel concreet in de vorm van een collectieve verzekering voor vrijwilligers of een 

vast contactpersoon bij de gemeente. Een andere mogelijkheid voor waardering van 

vrijwilligerwerk is de vrijwilligerskaart.  

 

 

                                                      
4
 De extra begeleiding(smogelijkheden) van vrijwilligers binnen een vrijwilligersorganisatie dienen 

opgenomen te worden in werkplannen van de Vrijwilligercentrale 
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Hoofdstuk 9.  Expertisecentrum Vrijwillige Inzet 5 

Een van de aanbevelingen uit het eindrapport Wmo-subsidiekader Vrijwilligersbeleid6 is 

het opzetten van het Expertisecentrum voor Vrijwillige Inzet (EVI). Het EVI is een 

expertisecentrum dat organisaties ondersteunt op het gebied van vrijwilligerswerk. Dit is 

een nieuwe taak omdat de Vrijwilligerscentrale zich tot nu toe richt op het ondersteunen 

van vrijwilligers en niet op het ondersteunen van organisaties, terwijl zij wel concluderen 

dat de vragen vanuit organisaties toenemen, en waarschijnlijk met de komst van 

maatschappelijke stage nog verder gaan toenemen. In twee gemeenten is het EVI reeds 

bij wijze van pilot actief. Het EVI heeft een aantal malen op de agenda van het ambtelijk 

MADIVO-overleg gestaan, maar tot op heden is er nog geen overeenstemming over het 

opzetten van het EVI voor heel West-Friesland. 

 

Met de oprichting van een EVI wordt het mogelijk om invulling te geven aan 

doelstellingen van deze notitie vrijwilligersbeleid. Een lokale invulling van een regionaal 

werkende EVI in West-Friesland is een gewenste situatie, zo blijkt uit het Eindrapport 

“Regionaal Wmo-subsidiekader West-Friesland 2008-20117. Het EVI biedt aan 

organisaties in West-Friesland de volgende mogelijkheden: 

 

1. belangenbehartiging  

2. voorlichting en promotie 

3. deskundigheidsbevordering 

4. bemiddeling groepsgewijs  

5. ontwikkeling en beleid 

6. organiseren van vrijwilligersevenementen 

7. ondersteuning en advies 

  

Het EVI heeft de taak om te zorgen dat actuele informatie en advies over alles wat het 

vrijwilligerswerk betreft voor organisaties beschikbaar wordt. Het EVI moet naast het 

expertisecentrum ook het bemiddelingspunt worden voor organisaties die op zoek zijn 

naar vrijwilligers of hun vrijwilligers willen ondersteunen en verder zal het EVI een 

centrale rol spelen in de coördinatie van deskundigheidsbevordering van lokale 

vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, te denken valt bijvoorbeeld aan organisatiebeleid 

op het gebied van vrijwilligers. Ook zorgt het EVI voor de gezamenlijke promotie van het 

vrijwilligerswerk in de regio en ondersteunt zij lokale initiatieven en speelt het een 

centrale rol bij het stimuleren van innovatie op het terrein van het vrijwilligerswerk. 

Daarnaast heeft het EVI een belangrijke rol waar het gaat om de invoering van 

maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Het EVI ondersteunt organisaties bij 

het vinden van maatschappelijke stagiairs en het ontwikkelen van beleid op dit gebied en 

zorgt door middel van promotie dat organisaties bekend worden met maatschappelijke 

stage en zich hiervoor in gaan zetten. Tenslotte is het EVI ook een belangrijke partner 

voor gemeenten. Zo kan het EVI tevredenheidsonderzoeken uitvoeren bij vrijwilligers en 

organisaties. Ook is het EVI een belangrijke partner bij beleidsontwikkeling zowel binnen 

vrijwilligersorganisaties als bij gemeenten, om zodoende meer vraaggericht te gaan 

werken.  

 

Voorgesteld wordt om vanaf 2009 ook te starten met EVI in Hoorn. Het EVI kan worden 

gefinancierd uit de middelen die beschikbaar zijn voor o.a. maatschappelijke stage, de 
                                                      
5
 Zie bijlage IV 

6
 Zie bijlage V: het Eindrapport “Regionaal Wmo-subsidiekader West-Friesland 2008-2011” onderdeel 

Vrijwilligersbeleid 
7
 Zie bijlage V: het Eindrapport “Regionaal Wmo-subsidiekader West-Friesland 2008-2011” onderdeel 

Vrijwilligersbeleid 
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zogenaamde “participatie-envelop”. Gemeenten zullen deze middelen de komende jaren 

ontvangen om bij te dragen aan het ontstaan van een effectieve bemiddelings-

infrastructuur op lokaal of regionaal niveau. De middelen zijn bedoeld voor de verdere 

ontwikkeling van een makelaarsfunctie voor maatschappelijke stage, en voor stimulering 

van vrijwilligerswerk. EVI draagt zowel bij aan een effectieve bemiddelingsstructuur, als 

aan de stimulering van vrijwilligerwerk, en lijkt daarom de juiste vorm van financiering. 

In het raadsvoorstel over maatschappelijke stage van oktober 2008 is reeds voorgesteld 

de gelden voor maatschappelijke stage van VWS en OCW (de participatie-envelop) ter 

beschikking te stellen aan de Vrijwilligerscentrale.  

 

Op 9 oktober 2007 heeft de raad ingestemd met een initiatiefvoorstel van de VVD voor 

invoering van de vrijwilligerskaart. Concreet wordt het college opdracht gegeven: 

 

- Te onderzoeken of de invoering van deze vrijwilligerskaart gerealiseerd kan 

worden (in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale); 

-   Te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn; 

- Te komen tot een definitie van welke vrijwilligers voor deze vrijwilligerspas in 

aanmerking komen; 

- Voorstellen te doen hoe door middel van gemeentelijke communicatie de Hoornse 

ondernemers actief bij dit traject betrokken kunnen worden.  

 

In de twee gemeenten waar het EVI reeds bij wijze van pilot actief is wordt door het EVI 

op dit moment een onderzoek uitgevoerd waarin onder meer de waardering van 

vrijwilligers aan bod komt. Indien per 2009 het EVI ook in Hoorn actief wordt opdracht 

gegeven aan de Vrijwilligerscentrale om een soortgelijk onderzoek ook door het EVI in  

Hoorn te laten uitgvoeren. Op deze manier kan worden geïnventariseerd wat de 

gewenste wijze van waardering is. Hierin wordt ook het voorstel voor invoering van de 

vrijwilligerskaart meegenomen.  
 

Hoofdstuk 10. Doelstellingen vrijwilligersbeleid 2009-2012. 

Op basis van de het DIGIMON onderzoek, de gesprekken met het vrijwilligers-

organisaties en lokale/regionale instellingen die het vrijwilligerswerk ondersteunen en het 

eindrapport Wmo Subsidiekader West-Friesland8 zijn globale doelstellingen geformuleerd 

voor de periode 2009-2012.   

 

1. Ondersteuning(smogelijkheden) verbeteren 

2. Verbeteren van informatie en advies 

3. Verbeteren van vrijwilligersbemiddeling  

4. Verbeteren van de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering  

5. Onderzoek doen naar promotie en waardering vrijwilligers(werk) 

6. Onderzoek naar de mogelijkheid van facilitaire ondersteuning  

7. Verbeteren van de mogelijkheden om actief vrijwilligers te werven  

 

De hiervoor genoemde doelstellingen moeten worden omgezet in concrete prestatie-

eisen die SMART geformuleerd opgenomen moeten worden in het prestatiecontract met 

de Vrijwilligerscentrale WF voor de periode 2009-2012. Deze prestatieafspraken worden 

jaarlijks met ingang van het jaar 2009 geëvalueerd en zonodig bijgesteld. De 

Vrijwilligerscentrale levert hiervoor jaarlijks een werkplan aan waarin duidelijk 

                                                      
8
 Zie bijlage V: het Eindrapport “Regionaal Wmo-subsidiekader West-Friesland 2008-2011” onderdeel 

Vrijwilligersbeleid 
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beschreven wordt hoe de doelstellingen behaald c.q. verbeterd kunnen worden. In 

bijlage 1 vindt u een uitwerking van de doelstellingen in concrete beleidsvoornemens.  

 

Om invulling te geven aan de doelstellingen wordt de vrijwilligercentrale gezien als dé 

belangrijkste partij. Bij voorkeur wordt het brede spectrum aan ondersteuning van 

vrijwilligerswerk ondergebracht bij de Vrijwilligerscentrale in de vorm van één regionaal 

Steunpunt vrijwilligerswerk voor de gehele regio West-Friesland. Onderdeel van dit 

steunpunt is dan het EVI, dat zich richt op ondersteuning van organisaties die werken, 

of willen werken met vrijwilligers. Het EVI ondersteunt ook de gemeente, te denken valt 

bijvoorbeeld aan behoefteonderzoek onder vrijwilligers, ondersteuning bij beleids-

ontwikkeling.  

 

Hoofdstuk 11.  Toekomst  

Een aantal organisaties die veelal werken met zorgvrijwilligers bezinnen zich op hun 

positie en onderzoeken samenwerkings- dan wel fusiemogelijkheden. Dit zijn het 

Regionaal Dienstencentrum, WelzijnOuderen/WonenPlus en het steunpunt mantelzorg. In 

het regionale project “Mantelzorgers Centraal” onderzoeken zij  of er in de toekomst een 

regionaal georiënteerde organisatie op het gebied van mantelzorg mogelijk is. Ook de 

Vrijwilligerscentrale is gevraag hierin te participeren, maar heeft aangegeven in dit 

vroege stadium nog niet te willen aanhaken. Ook omdat zoals eerder gezegd, er een 

groot verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers. Wel wordt de Vrijwilligerscentrale 

actief betrokken bij dit project, maar zij zullen pas daadwerkelijk participeren als een 

samenwerking c.q. fusie op het gebied van mantelzorgondersteuning gerealiseerd is.  

 

De hierboven gekenschetste samenwerking/fusie op het gebied van vrijwilligers en 

mantelzorg is een door de regiogemeenten in West-Friesland gewenste situatie9. Niet 

alleen komt dit de duidelijkheid ten goede. Iedereen zowel gemeenten, instellingen 

vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties als de vrijwilligers en mantelzorgers zelf weten 

waartoe zij zich moeten wenden met hun vraag en of probleem. Daarnaast wordt door 

schaalvergroting de kwetsbaarheid van de instellingen verminderd, waardoor de 

slagvaardigheid toe zal nemen. Eén organisatie die als spin in het web fungeert van 

mantelzorgers, vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties zal overlap en onderlinge 

concurrentie voorkomen en maakt het op termijn mogelijk een vraaggericht aanbod te 

creëren, waarbij zelfs maatwerk per gemeente een belangrijk streven blijft.  

 

In de komende periode zal samen met de betrokken (vrijwilligers)organisaties actief 

invulling gegeven moeten worden aan de in hoofdstuk 9 genoemde doelstellingen. Om 

deze doelstellingen op termijn te kunnen verwezenlijken is het wel van cruciaal belang 

om voldoende personele en financiële capaciteit, zowel binnen als buiten de gemeente, 

beschikbaar te stellen.  

 

Hoofdstuk 12.  Financiën Vrijwilligersbeleid 

Om uitvoering te kunnen geven aan het vrijwilligersbeleidsplan wordt aan de 

Vrijwilligerscentrale een structurele subsidie toegekend. In 2007 heeft de Vrijwilligers-

centrale een subsidiebedrag ontvangen van € 70.495, waarvan € 31.52310 extra was. 

Om voor 2008 dezelfde activiteiten te kunnen ontplooien als in 2007 en heeft de 

Vrijwilligerscentrale een subsidieaanvraag gedaan van € 83.500. Dit bedrag was 

inclusief een bijdrage voor het EVI, in 2008 is het echter niet gelukt om EVI in 2008 op 

                                                      
9
 Zie de eindrapporten “Regionaal Wmo-subsidiekader West-Friesland 2008-2011” onderdelen 

Vrijwilligersbeleid en Mantelzorg  
10

 Zie bijlage VI: Afrekening subsidie 2007 Vrijwilligerscentrale 
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te zetten vanwege het uitblijven van regionale besluitvorming. Het subsidieverzoek 2008 

is als volgt opgebouwd: 
 

Subsidie 2008 Gemeente Hoorn € 70.495 

Loon/prijscompensatie € 3.117 

EVI € 9.888 

Totaal € 83.500 

 

Omdat het EVI in 2008 nog niet in Hoorn actief is wordt voorgesteld de vrijwilligers-

centrale voor 2008 een subsidie te verlenen van € 73.612,-- en dit bedrag te be-

schouwen als het structurele bedrag dat de Vrijwilligerscentrale aan subsidie ontvangt 

exclusief indexatie. In 2009 kan het EVI gefinancierd worden uit de gelden voor 

maatschappelijke stage. 

 

De in deze nota genoemde doelstellingen moeten worden omgezet in concrete prestatie-

eisen die SMART geformuleerd opgenomen moeten worden in het prestatiecontract met 

de Vrijwilligerscentrale WF voor de periode 2009-2012. Dit om de continuïteit te 

waarborgen. Het subsidiebedrag voor 2008 (te weten € 73.612,--) dient bij het afsluiten 

van het contract voor 2009 – 2012 als uitgangspunt. Deze prestatieafspraken worden 

jaarlijks met ingang van het jaar 2009 geëvalueerd en zonodig bijgesteld. De 

Vrijwilligerscentrale levert hiervoor jaarlijks een werkplan aan waarin duidelijk 

beschreven wordt hoe de doelstellingen behaald c.q. verbeterd kunnen worden. In 

bijlage 1 vindt u een uitwerking van de doelstellingen in concrete beleidsvoornemens.  

 

Dekking 

In de begroting 2008 staat voor de Vrijwilligerscentrale al een bedrag gereserveerd van 

€ 39.570,-- dit bedrag is op 2 januari 2008 verleend aan de Vrijwilligerscentrale en is 

structureel in de begroting opgenomen. Omdat de Vrijwilligerscentrale in totaal  

€ 83.500,-- heeft aangevraagd is het restant aangehouden in afwachting van de nu 

voorliggende notitie Vrijwilligersbeleid.  

 

Voor het jaar 2007 heeft de Vrijwilligerscentrale een aanvraag ingediend voor extra 

subsidie. Reden voor dit verzoek is de wens om meer activiteiten uit te voeren om 

vrijwilligers en organisaties optimaal te kunnen bedienen. De door de vrijwilligerscentrale 

aangevraagde extra subsidie is behalve voor uitbreiding van coördinatie-uren ook bedoelt 

voor uitbreiding van administratieve uren. Voor de administratieve uren gaat het in feite 

niet om uitbreiding, maar om het regulier maken van een functie die werd uitgevoerd op 

basis van de ID-regeling. Op 2 oktober 2007 heeft de raad unaniem ingestemd met het 

voorstel om de Vrijwilligerscentrale naast de jaarlijkse budgetsubsidie van € 38.972,-- 

een extra subsidie te verlenen van € 31.523,-- voor het jaar 2007 (totaal 2007 = € 

70.495,--). N.a.v. deze raadsbehandeling is voor 2008 een bedrag van €25.000,-- 

opgenomen in de voormalige stelpost vrije beleidsruimte voor extra subsidie aan de 

Vrijwilligerscentrale.   

 

Totaal te verlenen bedrag aan de Vrijwilligerscentrale voor 2008 is € 73.612. Op basis 

van het voorgaande blijkt dat er een structureel tekort is van € 9.042,--: 

 

Structurele subsidie 2008 € 39.570,-- 

Gereserveerd voormalige stelpost vrije beleidsruimte € 25.000,-- 

Totaal te verlenen bedrag  VWC 2008 € 73.612,-- 

Tekort  € 9.042,-- 

 



Vrijwilligersbeleid Gemeente Hoorn 2009-2012 11 

Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de stelpost Wmo.  

 

Voor Maatschappelijke Stage en het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet is reeds dekking 

gevonden vanuit de gelden voor maatschappelijke stage (de zogenaamde participatie-

envelop) Hiervoor is reeds een voorstel aangeboden in de raad, besluitvorming op dit 

dossier vindt plaats in de raad van 7 oktober 2008. Hierover vindt u meer informatie in 

hoofdstuk 9.  

 

De eventuele meerkosten, bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijkheid voor het 

afsluiten van een collectieve verzekering voor vrijwilligers, de vrijwilligerskaart en andere 

activiteiten worden t.z.t. in afzonderlijke voorstellen voorgelegd aan de raad.    


