
Beleidsplan Stichting AdviesBrigade, Perspectief 2015

Met ingang van 12 januari 2015 is de AdviesBrigade zelfstandig geworden als Stichting 
AdviesBrigade te Arnhem. 

De AdviesBrigade startte in 2012 als experimenteel project onder de vlag van de Arnhemse 
Uitdaging, onderdeel van de welzijnsorganisatie Stichting Rijnstad in Arnhem. Het project speelde in 
op de toenemende vraag van vrijwilligersorganisaties om beleidsmatige of organisatorische 
ondersteuning. “Oude rotten”, ervaren in het leidinggeven of adviseren, treden belangeloos op als 
tijdelijke adviseur. 

De eerste jaren van de AdviesBrigade hadden tot doel te experimenteren met deze nieuwe 
innovatieve dienstverlening aan Arnhemse vrijwilligersorganisaties. De resultaten waren positief. De 
AdviesBrigade groeide in de jaren 2013 en 2014 tot een slagvaardige en flexibele projectorganisatie. 

De AdviesBrigade is de fase van pionieren voorbij. Sinds 1 juli 2014 voorzien we in onze eigen 
financiën en maken we niet langer gebruik van structurele exploitatiesubsidies. We verwachten dat 
we de komende tijd in Arnhem en omgeving meer positie gaan verwerven en meer betekenis gaan 
krijgen. Het juridisch verankeren van onze doelen en onze positie is aan de orde.

Een en ander leidde tot de conclusie dat de AdviesBrigade de zelfstandigheid wilde uitbouwen tot 
een zelfstandige stichting. Stichting Rijnstad kan zich hierin vinden en geeft steun aan de nieuwe 
stichting gericht op wederzijdse samenwerking: “sponsored by Rijnstad” is het adagium voor 2015.

In 2013 en 2014 stopten enkele adviseurs, begin 2014 kwamen vijf nieuwe adviseurs de gelederen 
versterken. Een intensief inwerkprogramma van vier dagen, mede uitgevoerd met inbreng van de 
Sesam Academie, heeft zijn vruchten zeker afgeworpen. In totaal kent de AdviesBrigade nu 14 
adviseurs. Tijd om nu op eigen benen verder te gaan.

1. Algemeen

Visie en missie

Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving. De overheid trekt zich terug, bezuinigt, stoot 
taken af. Zij verwacht van de burgers (nog) meer verantwoordelijkheid en een meer actieve rol in het 
oplossen van problemen op het terrein van wonen, welzijn, zorg en sport. Burgers nemen nu meer en
meer het initiatief en nemen taken over. 
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Vrijwilligers zijn meer dan ooit aan zet in onze participatiesamenleving. Overheid, gemeente en 
gesubsidieerde instellingen kiezen in deze verandering voor een stimulerende en faciliterende rol. 
Veel nieuwe initiatieven ontstaan ook buiten de bestaande traditioneel georganiseerde verbanden en
dragen bij aan nieuwe vormen van sociale samenhang. Vertrouwde vormen van vrijwilligerswerk 
verdwijnen, de binding met de organisatie verandert. De vrijwilliger verwacht meer keuzevrijheid, wil 
soms alleen korte inzet in concrete klussen en is minder actief in het bestuurswerk.  

Het besturen van een vrijwilligersorganisatie blijft een uitdaging, soms een hele klus zeker bij al deze 
veranderingen. De adviseurs van de AdviesBrigade bieden daarbij een helpende hand, vrijwillig en 
professioneel. 

 De missie van de AdviesBrigade is daarom het versterken van de eigen (bestuurs)kracht van 
vrijwilligersorganisaties in Arnhem om zoveel mogelijk (onder eigen regie) problemen op te lossen. 
Kerntaken voor de AdviesBrigade zijn ondersteunen, adviseren en bij gelegenheid coachen van 
vrijwilligersorganisaties.

Werkwijze

De visie vindt haar verankering in de in september 2014 vastgestelde werkwijze (besturingsfilosofie). 
Kern ervan is dat adviseurs, in tweetallen, vrijwilligersorganisaties bijstaan met advies, ondersteuning 
en coaching. Zij doen dat autonoom, kunnen beroep doen op deskundigheid binnen de AdviesBrigade
en bespreken achteraf in de Raad van Adviseurs hoe zij de casus hebben aangepakt, behandeld en 
uiteindelijk afgerond. Deze besprekingen kennen een evaluatief karakter en kunnen aanleiding geven 
tot het maken van afspraken of vastleggen van nieuwe regels (procedure, plan van aanpak, wijze van 
rapporteren).

De uiteenlopende adviestrajecten geven inzicht in onze “markt” van vragen van vrijwilligers-
organisaties. Ook wordt de AdviesBrigade meer en meer een speler in de openbare omgeving van 
gemeente en organisaties in Arnhem en zien we in onze advisering een duidelijke toename van 
burgerinitiatieven.

2. Organisatie

Bestuur

In de nieuwe stichtingsorganisatie is het nieuwe bestuur, formeel met ingang van 12 januari 2015, 
verantwoordelijk voor de beleids- en coördinatietaken. 

Het formele bestuur van de Stichting bestaat per 1 januari 2015 uit de volgende personen:
Leo van Beek, voorzitter
Piet Baselaar, penningmeester
Marius Schoormans, secretaris
Hilbert de Goede, adviseur

Raad van adviseurs

Alle adviseurs van de AdviesBrigade vormen samen de Raad van Adviseurs. De Raad staat onder 
voorzitterschap van de bestuursvoorzitter.
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Klankbordgroep

Deze groep wordt gevormd door vertegenwoordigers van Rijnstad, VIA, Arnhemse Uitdaging en 
Volkshuisvesting. Zij denken actief mee, verwijzen en geven feedback t.a.v. de ontwikkelingen van de 
AdviesBrigade. Gekozen is om de Klankbordgroep vooral op bestuurlijk/directioneel niveau in te 
richten.
Eind 2014 is besloten de Klankbordgroep uit te breiden. Belangrijke reden is de nieuwe zelfstandige 
positie van de AdviesBrigade.

3. Perspectief en aandachtspunten 2015 

In 2015 opereert de AdviesBrigade geheel zelfstandig. De intensieve samenwerking met de Arnhemse
Uitdaging, Rijnstad/VIA/Volare en de SesamAcademie wordt voortgezet. 

Het doel is om in 2015 
 Heroverwegen of ons aanbod aanpassing of bijstelling behoeft gezien de ontwikkelingen van 

burgerinitiatieven en vormen sociaal ondernemerschap.
 Jaarlijks (in duo’s) totaal ca. 25-30 adviestrajecten uit te voeren. 
 PR-activiteiten:  verzorgen presentaties, onderhouden en uitbouwen netwerken, etc. met 

veel aandacht voor acquisitie, het verwerven van aanvragen tot advies. 
 Op gebied van welzijn, zorg, gezondheid en sport zoeken naar (nieuwe vormen van) 

samenwerking met publieke instellingen en maatschappelijke organisaties.
 Oriëntatie uitbreiding werkgebied in de omliggende regio(gemeenten).

Om dit te kunnen realiseren is een gezamenlijke inspanning van 400 dagdelen nodig, waarvan ca. 50%
naar verwachting vergoed wordt ad. € 10.000,-- als bijdrage van vrijwilligersorganisaties en/of 
steunfondsen (Arnhem). Dat zijn in totaal 200 declarabele dagdelen, gemiddeld 15 declarabele 
dagdelen per adviseur in 2015.

4. Financiën

Begroting 2015 en openingsbalans (bijlage).
De jaarlijkse kosten van de activiteiten van de AdviesBrigade bedragen € 10.000 en wordt met name 
gefinancierd door een combinatie van bijdragen uit enkele fondsen én een eigen bijdrage van de 
adviesvragende vrijwilligersorganisaties. 

Daar waar sprake is van een geringe financiële draagkracht van een vrijwilligersorganisatie om een 
eigen bijdrage of donatie te betalen, zoeken we actief mee naar alternatieve mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld door een bijdrage van maatschappelijke fondsen of uit het Steunfonds (o.a. 
Stimuleringsfonds Rabobank Arnhem e.o., Dullertsstichting). Sportverenigingen kunnen voor de 
financiering van de bijdrage een beroep doen op het Sportbedrijf van de gemeente Arnhem. 

Steunfonds. 
Het Steunfonds is in 2013 opgezet met een bijdrage van € 5.000 van het Stimuleringsfonds Rabobank 
Arnhem e.o.. Het saldo bedroeg per 1 jan. 2015 € 3.050.  

Bestuur Stichting AdviesBrigade
Arnhem, 17 maart 2015. 
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