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Geacht college, 
 
In deze brief willen we graag uw aandacht vragen voor de inzet van vrijwilligers in relatie tot de 
participatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
De aanleiding voor ons advies ligt bij een inspirerende sessie voor de leden van de ASD. Dhr. Eddy 
Gelhever (FC Noaber, Oldenzaal) en dhr. Eric Braamhaar (Participatiepact Rijssen-Holten) hebben de 
leden van de Adviesraad meegenomen in verschillende manieren waarop mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt begeleid (kunnen) worden naar een plek op de (begeleide/beschutte) arbeidsmarkt.  
 
FC Noaber is een platformorganisatie in Oldenzaal die de vraag naar vrijwilligers (o.a. bij 
sportverenigingen) verbindt aan personen die begeleiding nodig hebben om een plek op de 
arbeidsmarkt te verkrijgen.  
 
Deze samenwerking kent een aantal positieve gevolgen:  
1. De verenigingen, organisaties en sportclubs krijgen de taken ingevuld die anders blijven liggen; 
2. De gemeente kan kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats bieden in 
een rustige (en bij sport een sportieve) omgeving. 
3. De (sport)verenigingen kunnen laten zien dat ze ook hun maatschappelijke functie willen invullen; 
4. Statushouders kunnen de Nederlandse taal leren, maar ook in de praktijk toepassen. Bovendien is 
de verwachting dat men hierdoor beter kan integreren, omdat hun sociale netwerk vergroot wordt. 
5. Sommige vrijwilligers krijgen de buitengewone kans een extra stap te zetten die zal resulteren in een 
betaalde baan bij een van de bedrijven die participeren. 
6. Alle kandidaten krijgen de kans om meer te bewegen en een meer gezonde levensstijl op te pakken. 
 
De ASD ziet hier aanknopingspunten voor de gemeente Rijssen-Holten. Naast deze inhoudelijke 
gevolgen staat FC Noaber ook symbool voor een werkwijze waarin verschillende initiatieven en 
processen vanuit verschillende organisaties gebundeld worden.  
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de gemeente Oldenzaal en de gemeente Rijssen-
Holten; een sterke interne samenhang binnen de gemeente, een actieve werkgeverskring, actieve 
sportverenigingen en een sterke sociale cohesie. De ASD ziet FC Noaber mede daarom als inspiratie 
voor de wijze waarop gemeente en sportverenigingen/maatschappelijke doelen kunnen samenwerken. 
 
In de afgelopen periode heeft de ASD kennis mogen nemen van initiatieven vanuit gemeente, 
onderwijs, werkgevers en maatschappelijke organisaties waarin hetzelfde doel wordt nagestreefd: 
mensen die niet vanzelfsprekend een baan verwerven, begeleiden naar een duurzame arbeidsrelatie. 
We denken hierbij aan ViaVie Welzijn, het Participatiepact, onderwijs, consulenten vanuit de gemeente, 
werkpleinen, UWV, etc.  
De ASD ziet dat ontwikkelingen en het aanbod van de verschillende partijen niet vanzelfsprekend op 
elkaar aansluiten. Om de effectiviteit van ieders inzet te optimaliseren kan het daarom goed zijn om na 
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te denken over het creëren van een “paraplu”- of platformorganisatie die regie voert over verschillende 
initiatieven. Dit gaat verder dan de matching met en begeleiding naar werkgevers. Het gaat ook over de 
vraag naar vrijwilligers vanuit bijv. sportverenigingen, verzorgingstehuizen, scholen (etcetera).  
 
Voor meer informatie over de werkwijze (en blauwdruk) van FC Noaber kan er contact gelegd worden 
met de heer Gelhever van FC Noaber en de heer Christenhusz , wethouder en portefeuillehouder in 
Oldenzaal. 

Verder adviseren we u vrijwilligerswerk in verschillende leeftijdsgroepen in te delen. Laat deze groep 
ook deel uit maken van de organisatie zodat ze mee kunnen denken wat geschikte functies zijn voor 
deze leeftijdsgroepen. De huidige inzet van de vrijwilligers spreekt meestal alleen de ouderen in de 
samenleving aan. Ook op jongere leeftijd moeten we mensen motiveren vrijwilliger te worden, want in 
de toekomst is dat van groot belang voor onze samenleving. 

Wanneer u nog vragen heeft, wij zijn altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


