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‘De noodzaak van ondersteuning’
Kopstukken

“Vrijwilligersorganisaties zijn niet goed ingericht om
knelpunten, als toenemende regeldruk van de
lokale overheid, op te lossen. Organisaties zijn
vooral bezig met het organiseren van datgene
waarvoor ze zijn opgericht. Ondersteuning bij het
oplossen van deze problemen of knelpunten is
nodig.” Aan het woord is Hans van Bruinessen,
zelfstandig adviseur op het terrein van
maatschappelijke participatie.
Interview door Wendy Stubbe

Hans van Bruinessen was jaren actief als adviseur voor

Voorbeelden hiervan ziet Van Bruinessen ook in zijn ei-

het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling,

gen vrijwilligerswerk bij het organiseren van kinder-

Schakels in de provincie Utrecht. Zowel in zijn functie

vakantiewerk-weken. “Het vraagt steeds meer tijd van

bij CMO Schakels als in zijn functie als zelfstandig ad-

de organisatie om zaken te regelen met gemeente of

viseur speelt het thema ‘Ondersteuning van vrijwilli-

brandweer in het kader van vergunningen en allerlei

gerswerk’ een belangrijke rol.

regelgeving.”
“Ondersteuning van vrijwilligerswerk moet lokaal ge-

Ondersteuning

boden worden, zo dicht mogelijk bij het uitvoeringsni-

“Ondersteuning van vrijwilligerswerk is van groot be-

veau van organisaties. Lokale steunpunten vrijwilli-

lang”, aldus Van Bruinessen. “Veel vrijwilligersorgani-

gerswerk richten zich op deze rol.” Volgens Van Brui-

saties doen vooral datgene waarvoor ze zijn opgericht,

nessen moet de ondersteuning nog meer gericht zijn op

bijvoorbeeld muziek maken of sport organiseren. Bij-

deskundigheidsbevordering van organisaties en vrij-

komende organisatorische zaken als het aanvragen van

willigers, het informeren en adviseren van organisaties

subsidie of het omgaan met toenemende regeldruk,

en het ondersteunen bij het oplossen van knelpunten.

maken de uitvoering van activiteiten lastig.”

“Daarnaast zijn steunpunten de ideale spin in het web
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om druk uit te oefenen op de lokale overheid om daar

vincies om gemeenten te interesseren voor hun the-

het thema Vrijwilligerswerk te agenderen.”

ma’s. “De gemeente, en niet de provincie, is in principe
verantwoordelijk voor het thema Sociaal beleid. Ge-

Makelaar

meenten bepalen liever zelf wat ze binnen dit thema

Het is volgens Van Bruinessen echter wel zo dat steun-

en passend bij het lokale beleid, uitvoeren.” Het is vol-

punten te weinig middelen of kennis en ervaring heb-

gens Van Bruinessen van belang dat provincies weten

ben om een breed scala aan ondersteuning te bieden.

wat gemeenten doen en hoe ze daarin als provincie

“Het is van belang dat steunpunten zich opstellen als

aanvullend en faciliterend kunnen zijn. De provinciale

makelaar van kennis en ondersteuning.” Volgens Van

centra voor maatschappelijke ontwikkeling (CMO’s)

Bruinessen hebben organisaties mensen nodig die on-

kunnen beleidsmedewerkers van gemeenten onder-

the-job kunnen ondersteunen. Dit kunnen niet altijd de

steunen bij het ontwikkelen van beleid. “Beleidsamb-

mensen zijn van het steunpunt (vaak weinig uren), maar

tenaren van gemeenten hebben behoefte aan kennis-

als makelaar kunnen zij wel bemiddelen in externe des-

platforms waarin uitwisseling plaatsvindt, bijvoor-

kundigheid. “Zo is bijvoorbeeld in een aantal gemeenten

beeld in het kader van de Wmo. CMO’s kunnen deze

in de provincie Utrecht een deskundigennetwerk ont-

uitwisseling op het terrein van Wmo en vrijwillige in-

wikkeld van mensen uit het (lokale) bedrijfsleven, on-

zet uitstekend stimuleren en faciliteren. Vooral omdat

derwijs en andere organisaties. Deze deskundigen bie-

CMO’s traditioneel goede relaties hebben met zowel

den organisaties specifieke hulp vanuit hun eigen ex-

gemeenten als met het netwerk van landelijke institu-

pertise. Deze netwerken blijken heel succesvol.”

ten.” Met betrekking tot zowel lokale steunpunten als

Om de rol als makelaar van kennis en ondersteuning

de lokale overheid kunnen de CMO’s zich zo goed ma-

goed te kunnen invullen, is kennis van het veld nood-

nifesteren in het vertalen van landelijke ontwikkelin-

zakelijk. “Het steunpunt moet met een actieve benade-

gen en producten naar het lokale niveau. “Een goede

ring de knelpunten achterhalen.”

afstemming tussen gemeenten en provincie is van belang om de ondersteuning van vrijwillige inzet soepel

Gemeente, provincie en landelijk

te laten verlopen.”

De Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk
heeft veel gedaan voor de beeldvorming van gemeen-

Landelijke instituten zouden zich volgens Van Bruines-

ten ten aanzien van vrijwilligerswerk. Van Bruinessen

sen vooral bezig moeten houden met het verzamelen

is van mening dat - nu de TSV is geëindigd - het vrijwil-

en verspreiden van kennis en het ontwikkelen van me-

ligerswerkbeleid en de onderliggende visie continu op

thodieken. Daarnaast hebben landelijke partijen de

de agenda moeten blijven staan. “Het is de verant-

ideale positie om zich te richten op actuele thema’s en

woordelijkheid van de gemeente om draagvlak voor en

toekomstvisies en het aanboren van nieuwe samen-

betrokkenheid bij het beleid te creëren. Het lokale

werkingverbanden met bijvoorbeeld universiteiten.

steunpunt is daarbij een belangrijke partij die mee kan
praten en mee kan denken over het te voeren beleid.”

Toekomst?

Interactieve beleidsvorming en integrale beleidsvoe-

“Ik hoop dat de kwaliteit van de lokale ondersteuning

ring ten aanzien van het thema Vrijwillige inzet, blijkt

en vooral de kwaliteit van de vrijwilligersorganisaties

nog steeds lastig voor veel gemeenten. Van Bruinessen

in de toekomst nog beter wordt. Dat vrijwillige inzet

geeft aan dat, hoewel het een lastig thema is, het toch

een door iedereen aanvaard middel is om in deze sa-

op verschillende plaatsen wel succesvolle resultaten

menleving te participeren.” Van Bruinessen is van me-

heeft opgeleverd. “Ik zie hierin wel een interessant on-

ning dat de vrijwillige inzet van burgers in de toekomst

derzoeksthema voor de komende jaren. Vooral vanuit

een onmisbare schakel in de samenleving zal blijven

de wetenschap zou aandacht kunnen zijn voor de ef-

spelen: “Meedoen is een belangrijk thema binnen de

fecten van deze wijze van beleidsontwikkeling.”

Wmo, vrijwillige inzet speelt daar zonder meer een belangrijke rol in. Mensen zullen zich altijd vrijwillig blij-

Provincies moeten zoeken naar hun rol binnen het the-

ven inzetten, omdat zij dit zelf leuk vinden of het be-

ma Sociaal beleid. Hoewel er nu binnen de Sociale

lang voor de samenleving ervan inzien.” Veel van het

Agenda speerpunten zijn benoemd en subsidies be-

huidige vrijwilligerswerk, zoals bij muziekverenigin-

schikbaar worden gesteld, blijft het lastig voor de pro-

gen, festivals of musea, zal volgens Van Bruinessen in
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de huidige vorm blijven bestaan. Maar het vrijwilli-

nier hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk kunnen en

gerswerk zal steeds meer een bijdrage gaan leveren

willen blijven besteden.”

aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Dit wordt nu bijvoorbeeld al zichtbaar in de sportsec-

Agendering

tor, waar verenigingen zich ook gaan richten op de op-

De komende jaren is blijvende agendering van vrijwil-

vang van jeugd in combinatie met huiswerkbegelei-

ligerswerk volgens Van Bruinessen nodig. “Bevlogen

ding.

ambtenaren, wethouders en politici spelen een belang-

“Kwaliteit wordt steeds belangrijker. Onderzoek in

rijke rol in de aandacht die er is voor vrijwillige inzet.

Amerika toont aan dat slecht georganiseerde vrijwilli-

Het zou echter niet afhankelijk moeten zijn van deze

ge inzet een negatief effect heeft op de bereidheid van

personen. De aandacht voor beleid op het terrein van

mensen zich vrijwillig in te zetten. Wanneer je de inzet

vrijwillige inzet moet verankerd zijn. Daarom blijft on-

van mensen wilt blijven behouden, moet je het goed

derzoek naar feiten en cijfers ook belangrijk. Zeker om

organiseren. Ik verwacht dat, wanneer alle initiatieven

de politiek de effecten van vrijwillige inzet te laten

en ontwikkelingen op het terrein van bijvoorbeeld cer-

zien en ze te overtuigen van de noodzaak van onder-

tificering en werving die nu gestart zijn effect hebben,

steuning.”

de uitkomst is dat mensen op een (meer) efficiënte ma-

