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Geacht college, 

In deze brief willen we graag ongevraagd advies geven over de positieve motivatie tot het 
werven van vrijwilligers binnen de gemeente Rijssen-Holten. 

Als leden van de ASD met het terrein ‘vrijwilligers’ in onze portefeuille hebben we getracht een 
overzicht te maken van de organisaties, die vrijwilligers inzetten naast betaalde krachten of 
zelfs alleen op vrijwilligers draaien. Ook in gesprek met ViaVie is gebleken dat het aantrekken 
van nieuwe vrijwilligers steeds meer moeite kost. 

De ASD adviseert om over de volgende punten na te denken en dit verder in overleg met 
ViaVie uit te werken: 

• Vrijwilligers moeten een VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen. Wij adviseren 
om nieuwe vrijwilligers dit te laten aanvragen bij de gemeente. (De vrijwilliger betaalt 
het eerst zelf en bij de eerste inzet wordt dit aan de vrijwilliger teruggegeven). 

• Een pasje met elk jaar een klein geschenk erop, te besteden bij de middenstand van 
Rijssen-Holten en eventueel korting bij de aangesloten winkeliers bij aankoop van 
producten, (al zou dit maar 5% zijn, altijd leuk). Mooie actie die samen kan lopen met 
het schouderklopje. (In een ander advies hebben wij een soortgelijke vorm 
geadviseerd).  

• Een zo compleet mogelijk overzicht maken van alle organisaties die vrijwilligers 
inzetten en hun bron van aanvulling van de vrijwilligers. 

• Via de media (Rijssens Nieuwsblad, site ViaVie oid) alle bekende organisaties een 
keer voor het voetlicht brengen en vrijwilligers aan het woord laten wat hun drijft om 
zich voor deze organisatie in te zetten. Sommige vrijwilligers doen voor meerdere 
organisaties vrijwilligerswerk. ViaVie kan hierin een sleutelrol spelen. 

Deze positieve motivatie kan mogelijk meer mensen over de streep trekken om zich als 
vrijwilliger aan te melden. Doen we niets aan het motiveren van vrijwilligers dan wordt het 
steeds moeilijker om deze en nieuwe mensen in te zetten en voldoende belangrijke 
organisaties binnen onze gemeente draaiende te houden 

Wanneer u nog vragen heeft, zijn we altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


