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Verzonden

Geachte heer Verheij,

Geachte heer Verheij,

In de Commissie Samenleving van 7 december 2022 heeft wethouder Gamri u toegezegd een overzicht

van de inrichting van het vrijwilligerswerk in Bloemendaal. Dit om u informatie te geven die

behulpzaam kan zijn het in het opstellen van het door u aangekondigdeinitiatiefvoorstel. In deze brief

wordt aan deze toezegging voldaan.

Huidige situatie

In Bloemendaalzijn de twee grootste partijen verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk het

Vrijwilligerscentrum Haarlem & Omgeving en Welzijn Bloemendaal. Daarnaast zijn (Bloemendaalse)

vrijwilligers actief in veel Bloemendaalse verenigingen en organisaties.

Op de website van BloemendaalSamen kunnen inwoners en organisaties activiteiten plaatsen die

zorgen voorverbinding tussen de inwoners van Bloemendaal. Naast het bieden van bekendheid aan

een activiteit biedt dit platform de mogelijk om vrijwilligers bij de activiteiten te zoeken. De website is

zodanig ingericht dat het mogelijk is om per dorpskern activiteiten te vinden.

VWwc

HetVrijwilligerscentrum Haarlem & Omgeving (VWC)is beschikbaar voor Bloemendalers, zowel wat

vraag als aanbod betreft. VWC biedt een online vacaturebank en eenvrijwilligersacademie en geeft

ondersteuning aan organisaties die werken met vrijwilligers. Ook kan worden bemiddeld tussen

organisaties en vrijwilligers. Op de website van het VWCis een speciale ruimte ingericht waaral het

nieuws over Bloemendaals vrijwilligerswerk te vinden is:

www.haarlemvoorelkaar.nl/vrijwilligers-bloemendaal

Organisaties van diverse aard vinden via de site van het VWC vrijwilligers, zowel verenigingen,

instellingen, clubs, op het gebied van zorg en welzijn, groen en natuur, sport, kunst en cultuur, enz.
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Welzijn Bloemendaal

Ook bij Welzijn Bloemendaalzijn vrijwilligers van harte welkom, m.n. vrijwilligers op het gebied van

zorg en welzijn, als hulp en ondersteuning bij de door hen georganiseerde activiteiten. Welzijn
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Bloemendaal werft op haar eigen website actief vrijwilligers, doet dit op die plek niet voor andere

organisaties. Informatie voor vrijwilligerswerk bij welzijn Bloemendaal vindt u hier:

www.welzijnbloemendaal.nl/vrijwilligers/

Uitdagingen

Vrijwilligerswerk is ontzettend belangrijk in de gemeente. Vrijwilligers dragen bij aan sociale

verbinding, worden wel het cement van de samenleving genoemd. Het is het college dan ook heel wat

waard dat veel Bloemendalers de mogelijkheid aangrijpen iets betekenisvols voor hun omgeving te

doen. Helaas is het niet voor alle organisaties vanzelfsprekend vrijwilligers te vinden, is er niet voor

alle vacatures automatisch voldoende interesse. Met name zorginstellingen hebben meer moeite met

werven, vrijwilligerswerk voor een dergelijke instelling is al snel zwaarder dan voor bijvoorbeeld een

welzijnsorganisatie of een sportvereniging.

Voornemen

Niet altijd is het duidelijk voor Bloemendalers die graag vrijwilliger willen worden waar zich te melden

of informatie in te winnen. De website van het VWC biedt een overzicht van vacatures in Bloemendaal,

maar dat gebeurt op een plek die op het eerste gezicht alleen Haarlem lijkt te betreffen. Daarnaast

werft ook Welzijn Bloemendaal zelf actief vrijwilligers via haar website. De gemeente zou graag zien

dat het complete aanbod van vraag en aanbod in Bloemendaal op een centrale-, Bloemendaalse plek

te vinden is. Welzijn Bloemendaal en het VWC werken op dit moment aan een voorstel om tot zo’n plek

te komen. Onderzocht wordt of de website van BloemendaalSamen daarvoor geschikt (te maken) is.

Nieuw beleid in nieuw beleidsplan

Eind 2023 wordt een nieuw beleidsplan Sociaal Domein aan de gemeenteraad aangeboden, daarin

wordt zeker ook ruimte gemaakt voor een geactualiseerd vrijwilligersbeleid. Aandacht zal daarin zijn

voor de verschillende dorpskernen.

Het college ziet uit naar uw initiatiefvoorstel, vanzelfsprekend zullen uw ideeën m.b.t. vrijwilligerswerk

in het beleidsplan meegenomen worden.

Met vriendelijke gro

 


