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 Raadsmemo 

Datum:  28 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Wendy Bent-de Bont, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Bureau vrijwilligerswerk (Scala) 

 

1. Aanleiding 

Met de komst van de transities zijn wij in 2013 reeds gestart met het herontwerpen van ons 

sociaal domein. Er moet een samenhangend stelsel van maatschappelijke ondersteuning 

komen die alle leefgebieden omvatten (arbeid, wonen, zorg en welzijn). Deze samenhang 

zoeken wij in het bundelen en herschikken van aanbod en/of doelgroepen, met name daar 

waar overlap is in producten en diensten. Om dit te realiseren en goed te kunnen begeleiden 

zal er een transformatie op gang moeten komen. 

Met het starten van genoemde transformatie verandert namelijk ook de rol van de aanbieders. 

Aanbieders moeten zich realiseren dat de bestaande structuren en bestaande relaties niet 

langer de basis zijn waarop wordt voortgebouwd. Het gaat om het realiseren van vitale 

coalities van partners die er voor kiezen om samen te werken bij het realiseren van de 

maatschappelijke doelstellingen. Een dergelijke aanpak vraagt om gedreven professionals, 

met organisaties die meer vraaggericht en „commercieel denkend‟ naar voren komen.  

 

In deze setting kunnen organisaties kiezen uit een drietal strategieën om hun eigen 

voortbestaan te realiseren: 

1. Terugtrekken: tijdig krimpen, reorganiseren en bezuinigen. 

2. Consolideren: inzet maximaal op behoud van uitvoering huidige taken. 

3. Kansen zoeken/vernieuwen/expanderen. 

Algemeen voor aanbieders geld dat: “niet kiezen is verliezen”. In de huidige situatie is het zo 

dat aanbieders of organisaties die keuze niet maken met de gedachten: ´het zal in de praktijk 

wel meevallen´ of ´de scherpe kantjes gaan er straks vanzelf af´. 

 

In deze memo geven wij u in dit kader informatie omtrent het vrijwilligerswerk en in het 

bijzonder over het bureau vrijwilligerswerk (Scala) dat de activiteiten van vrijwilligerswerk 

binnen onze gemeente uitvoert. 
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2. Inhoudelijke mededeling 

In 2007 heeft het vrijwilligersbeleid een wettelijke basis gekregen in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO). De Wmo heeft de regie voor het bevorderen van actief burgerschap bij 

de gemeenten gelegd. Daarbij stimuleert de Wmo dat er steeds meer op wijk- en buurtniveau 

verbindingen worden gemaakt tussen personen en partijen. Vrijwilligers spelen hierbij -naast 

mantelzorgers- een belangrijke rol. Wij vinden als gemeente het vrijwilligerswerk zeer 

belangrijk en willen dat alle inwoners met een goed vrijwilligerswerkbeleid beter in staat zijn 

om actief deel te nemen aan de samenleving.  

 

Het vrijwilligerswerk van nu is niet meer het vrijwilligerswerk van vroeger. We moeten dus 

inzetten op verschillende soorten 'nieuwe vrijwilligers'. Dit vraagt om een andere manier van 

kijken, en van werving, werkwijze, begeleiding en organisatiestructuur. Met een nieuw 

vrijwilligersbeleid willen wij organisaties aanmoedigen om samen met ons na te denken over 

een toekomstbestendig vrijwilligerswerk in een veranderende maatschappij. In deze memo 

doelen wij specifiek op het bureau vrijwilligerswerk, ook wel bekend als Scala. Door Scala 

wordt weinig aanpassing van het aanbod gedaan en niet ingespeeld op de kansen die er 

liggen. Om dit tij te keren hebben wij Scala aangegeven de subsidierelatie per 1 januari 2015 

te beëindigen.  

 

Met de aankomende transities in 2015 willen wij steeds meer op opdrachtbasis partners 

inschakelen die efficiënt en op een kwalitatief hoog niveau uitvoering gaan geven aan de door 

ons te verstrekken opdracht. Scala staat het uiteraard vrij om op dat moment -net als andere 

partijen- een bod te doen om de opdracht uit te voeren.  

3. Conclusie 

Om genoemde redenen (nieuwe visie, herinrichting van het sociale domein en opdrachtbasis) 

hebben wij vrijwilligersbureau Scala aangegeven de subsidierelatie per 1 januari 2015 te 

beëindigen.  

 

Met deze aankondiging wordt de wettelijke “redelijke termijn” gehanteerd om 

subsidieontvangers in de gelegenheid te stellen zich hierop te kunnen voorbereiden. Natuurlijk 

is het zo dat Scala kan reageren op de hernieuwde opdracht voor 2015 om zodoende weer 

mee te dingen naar de uitvoering van deze opdracht. Wij sluiten het niet uit dat wij deze 

werkwijze bij meerdere organisaties toepassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


