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ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 2 november 2020 
 

Digitale vergadering via Teams met Peter Bellekom, Eric Bloemkolk (vz), Marike Bontenbal, 

Elseline Brinkman, Janet Kool, Marcel Kopmels, Francoise van Leeuwen, Marianne Mewissen, 

Theo Overdevest.    

Verder deelname Leo Bellekom, voorzitter Stichting VCW en Jolande de Rambelje, coördinator 

VCW. 

 

1. Presentatie Vrijwilligers Centrale Wassenaar door Jolande en Leo.   

In 1983 opgericht als burgerinitiatief. De Stichting VCW (bestuur, 3 beroepskrachten (1,3 FTE) en 

55 vrijwilligers) onafhankelijk en zelfstandig, bedoeld voor alle vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties. De VCW is netwerkpartner in Sociaal Domein Wassenaar en aangesloten 

bij landelijke vereniging (NOV) en regio-overleg vrijwilligerssteunpunten. De economische waarde 

van het vrijwilligerswerk in Wassenaar, met een deelname hoger dan in andere gemeenten, is 

€20.000.000,- 
 
Aan de hand van een prestentatie worden de doelstellingen en activiteiten, het beleidsplan en 
de wensen/behoefte van de Vrijwilligerscentrale besproken. 

• Promoten en bevorderen van vrijwilligerswerk  
• Adviseren en ondersteunen vrijwilligersorganisaties  
• Waarderen van vrijwilligers  
• Participatie van inwoners van Wassenaar  
•  Leveren van een maatschappelijke bijdrage 

 

Bovenstaande thema’s worden in de presentatie uitvoerig toegelicht. (Voor informatie 

www.vrijwilligerscentralewassenaar). 

Afgezien van de bekendere activiteiten speelt de VCW ook een belangrijke rol bij de sociale 

activering van inwoners van Wassenaar (tot 67 jaar). met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, vaak  

onbemiddelbaar naar regulier werk. In een enkel geval lukt toeleiding naar betaald werk wel. In 65% 

van de cases worden deelnemers voor kortere of   langere tijd  bij vrijwilligerswerk of een sociale 

activiteit betrokken. De caseload is ca 70 personen per jaar.  

 

Het profiel van de vrijwilliger is in de afgelopen decennia veranderd. De leeftijd van bestaande 

vrijwilligers ligt hoger, de inzet van nieuwe vrijwilligers is minder op vaste tijdstippen in de week, 

maar meer op flexibele basis. Eén van de kernpunten uit het beleidsplan is naast de werving ook 

deskundigheidsbevordering van vrijwilligers/(onbetaalde) bestuurders van wie rol en positie 

eveneens is veranderd in de afgelopen jaren.  

2021 is het jaar van de Vrijwilliger: “Mensen maken Wassenaar samen mooier”.  

 

N.a.v. de behoefte van de VCW worden onderstaande punten extra onder de aandacht gebracht.  

• Voldoende subsidie zodat we onze rol als steunpunt kunnen blijven garanderen en continuïteit 

kunnen waarborgen;  

• Beleidsplannen van de gemeente ziet de VCW graag met bijbehorende uitvoeringsplannen met 

visie, draagvlak en budgetten;  

http://www.vrijwilligerscentralewassenaar/
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• Betere onderlinge samenwerking en afstemming tussen gemeentelijke afdelingen/ambtenaren;  

• Het enthousiasmeren van andere doelgroepen (zoals jongeren, expats, statushouders) voor 

vrijwilligerswerk vraagt om specifieke expertise, veel inzet en extra uren;  

• Up-to-date Activiteitenkalender Wassenaar breed 

 

Deze punten worden door de Adviesraad gedeeld. In het nagesprek wordt toegevoegd dat de 

samenwerking tussen ambtenaren van verschillende plaatsen (L-V, V, W) niet altijd soepel loopt. 

Ook intern is er tussen de beleidsterreinen niet altijd voldoende afstemming. 

De voorzitter dankt de beide inleiders voor de duidelijke presentatie en hun bijdrage aan de 

discussie. 

 

2. N.a.v. verslag 5 oktober en actiepunten.  

Verslag wordt formeel vastgesteld. Actiepunten worden bijgesteld. Peter neemt voor Eric waar 

tijdens een onlinevoorzitters WMO/Adviesraad overleg. 

3. Bijgewoonde vergaderingen 

Verslag bestuurlijk overleg (16 september) is ontvangen. Relevante punten op de agenda voor het 

volgend B.O.  Ook het verslag over de digitale infobijeenkomst nieuwe wet Inburgering is 

ontvangen. Op 26 oktober heeft Marianne, à titre personnel, op verzoek en bij uitzondering via 

TEAMS suggesties gedaan m.b.t. een conceptbrief van Lidwien van Langen en Marije Egbers over 

het Sociaal Domein. Duidelijk is aangegeven dat het niet de rol van leden van de Adviesraad is om 

als redacteur of corrector te functioneren.  

4. Actieplan Wassenaar ziet elkaar. 

Op zich een duidelijk plan met goede intenties en doelstellingen. In de financiële paragraaf worden 

taken belegd maar onduidelijk blijft wie ´op de werkvloer´ voor welke activiteiten verantwoordelijk 

is. Een belangrijk deel van het budget is voor onderzoek en training bestemd. 

5. Conceptbegroting 2021.  

De begroting is vrijwel identiek aan de begroting 2020 en wordt vastgesteld. Voorbereiding voor 

overleg met de Cie Sociaal Domein 2 september door Eric, Marike en Marianne. 

6. Nog ter bespreking in enige vergadering 

- verwachtingen m.b.t. alert reageren op ASD-berichten, efficiënter vergaderen, (N.B. actiepunten)– 

voorzet door Janet en Marianne 

- problematiek regie, eindverantwoordelijkheid en doorzettingsmacht bij processen in het sociaal 

domein.  

- verdere gedachtenvorming over een brede bijeenkomst “mensen met een beperking en het 

gemeentelijk beleid”    

7. Ingekomen en uitgegaan.  Geen bijzonderheden. 

8. W.v.t.t.k. en rondvraag.   

De eerstvolgende vergaderingen zijn in 2021, in principe de eerste maandag van de maand.                     

4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april. Het rooster wordt per email vastgesteld. 




