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Bouwen aan een sterk vrijwilligerswerkbeleid

Motie CDA HILVERSUM Nummer Nummer Ml 9/117

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 16-10-2019, behandelende de
Agenda WMO-welzijn in de wijk 2019-2021

Constaterende dat:
• er in het zorg- en welzijnsbeleid een sterk beroep wordt gedaan op vrijwilligers;
• in het beleidsplan Focus op werk’ aan vrijwilligerswerk functies worden toegekend als opstap

naar betaald werk, tot activering van inwoners van Hilversum;
• in de Agenda WMO Welzijn de belangrijke rol van vrijwilligers wordt benoemd en dat naar meer

vrijwillige inzet van inwoners met een uitkering wordt gestreefd1
• er honderden vacatures beschikbaar zijn;
• er organisaties en verenigingen zijn die extra inzet van goede vrijwilligers node kunnen

gebruiken;
• er veel organisaties zijn die begeleid dienen te worden bij het werken met vrijwilligers;
• vrijwilligerswerkbeleid meer is dan het matchen van vraag en aanbod;
• vrijwilligerswerk verbindt, de gezondheid ten goede komt en bijdraagt aan zingeving;
• de subsidiebedragen laag zijn in relatie tot de geformuleerde ambitie;
• een plan van aanpak invulling geeft aan een visie en strategie en dat dit nu ontbreekt;
• een plan van aanpak SMART-geformuleerd dient te zijn;
• dit plan van aanpak zoals geformuleerd in toezegging 118/1472 ontbreekt.

Verzoekt het college:
• om voor de behandeling van de kadernota 2021 een plan van aanpak op te stellen waarin een

gedegen en ambitieus vrijwilligerswerkbeleid wordt beschreven en dit plan voor de zomer 2020
aan ie bieden ter bespreking in de commissie Zorg en Samenleving;

• het op te stellen plan geeft op een realistische wijze invulling aan de doelstellingen die dit
college heeft geformuleerd;

• ter voorbereiding bij het opstellen van het plan van aanpak de raad middels een BVS of een
startnotitie te betrekken;

• het plan in overleg met het ‘veld’ op te stellen;
• de kosten die voortvloeien uit dit plan van aanpak voor 2020 te dekken uit de stelpost nieuwe

kansen’ en voor de jaren er na op te nemen in de kadernota van 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

1 We gaan de komende jaren de inzet van vrijwilligers bij allerlei maatschappelijke organisaties in toenemende
mate laten plaatsen vanuit het perspectief van zingeving en plezier in het leven. We streven naar meer
vrijwillige inzet van inwoners met een uitkering en statushouders. We hanteren daarvoor drie speerpunten:

1. verbeteren van de communicatie over het aanbod van vrijwilligerswerk.
2. meer aandacht voor een rol van vrijwilligers bij het ondersteunen van mantelzorgers.
3. het aanbod van vrijwilligers beter afstemmen op de behoeften van mantelzorgers.

2 118/147: Wethouder Pelsink zegt toe om: in het voorjaar 2019 een plan van aanpak vrijwilligersbeleïd aan de
raad voor te leggen.
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