
Projectverslag AdviesBrigade 2014 

Inleiding.
 

De AdviesBrigade ontwikkelt zich van project naar zelfstandige vrijwilligersorganisa�e. Als 

experimenteel project  in 2012 gestart “onder de vlag” van de Arnhemse Uitdaging (onderdeel van 

S�ch�ng Rijnstad),  voert de  AdviesBrigade nu als vrijwilligersorganisa�e een eigen ona)ankelijk 

beleid met een eigen “label”  en een eigen bestuurscommissie. De intensieve samenwerken met de 

Arnhemse Uitdaging, VIA/Volare (de vrijwilligerscentrale) en Rijnstad blij. bestaan.  Van Rijnstad 

ontvangt zij vanuit het backo/ce in In de Weerd facilitaire ondersteuning.  

De Adviesbrigade raakt meer en meer bekend, er zit een lichte groei in het aantal aanvragen. 

Opvallend zijn daarbij de aanvragen uit de sportsector door een toenemende samenwerking met het 

Sportbedrijf Arnhem. Daarnaast een groei in aanvragen van “burger- of bewonersini�a�even” op het 

terrein van welzijn, wijkac�viteiten (o.a. zel2eheer buurtaccommoda�e) en stadslandbouw- of 

moestuinprojecten.  

Het aantal adviseurs is in het voorjaar 2014 uitgebreid naar 14; vijf nieuwe adviseurs rondden in 

maart het  4-daagse workshopprogramma af als voorbereiding op het advieswerk. Evenals de twee 

voorgaande jaren werd het programma begeleid door de SesamAcademie en maakte een Citysafari 

deel uit van het programma. Een verrassende kennismakingstocht langs een zestal Arnhemse 

vrijwilligersorganisa�es. 

Adviestrajecten, aanvragen en uitvoering. 

In totaal waren de adviseurs (in duo’s) ac�ef in 32 adviestrajecten (zie bijlage 2) . Hun inzet kent vele 

vormen, een kort of langdurig adviestraject, van meedenken en adviseren tot coachen of een project 

begeleiden. Soms ligt een traject een �jdje s�l. Der�en trajecten zijn in deze periode afgerond of 

beëindigd.

Samenva�end overzicht aanvragen/adviestrajecten 2014 (zie bijlage 2):

Lopende adviestrajecten per  1 jan. 2014  15

Nieuwe aanvragen 2014, waarvan 

Geaccepteerd

19

  17

Totaal trajecten geaccepteerd/in uitvoering 32

Afgerond / beëindigd 13

Totaal in uitvoering per 31 december 2014  19
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Adviseurs, werving, training en teambuilding.

De adviseurs komen maandelijks bijelkaar om ervaringen uit te wisselen, de ontwikkeling van de 

organisa�e mee te bepalen en om nieuwe aanvragen te beoordelen, mogelijk te accepteren en 

vervolgens onderling te verdelen. In themabijeenkomsten of een werkgroep wordt aandacht besteed 

aan het verbeteren van de adviesvaardigheden en het delen en opbouwen van speciBeke kennis. 

Voorbeelden zijn zel2eheer wijkaccommoda�es door vrijwilligers en het(nieuwe) gemeentelijke 

beleid ten aanzien van zorg, WMO (wet maatschappelijke ontwikkeling) en burgerini�a�even. 

Organisa$e.

De bestuurscommissie is (als een dagelijks projectbestuur) verantwoordelijk voor de beleids- en 

coördina�etaken van de AdviesBrigade en werd tot 1 juli 2014 nog ondersteund door de (parFme) 

projectcoördinator. Hij maakt deel uit van de bestuurscommissie. Een aantal adviseurs vervullen 

speciBeke taken als beheer website en ondersteuning secretariaat.

De AdviesBrigade werkt op basis van een in december 2013 gesloten convenant samen met Rijnstad 

en VIA om het vrijwilligerswerk in Arnhem vanuit een “krach�ge coali�e” te ondersteunen en te 

faciliteren. De AdviesBrigade hee. daarin een ona)ankelijk posi�e met een speciBeke taak, een 

eigen naam. Rijnstad gee. vanuit een backo/ce ondersteuning. Concreet betekent dit de 

AdviesBrigade gebruik maakt van de faciliteiten van Rijnstad als een werk-Gexplek in “In de Weerd”, 

vergaderruimte, ICT-ondersteuning en Bnanciële administra�e. 

Het bestuur vergaderde tweemaal met de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van 

Rijnstad, VIA, Arnhemse Uitdaging en Volkshuisves�ng. Zij denken ac�ef mee, verwijzen en geven 

feedback t.a.v. de ontwikkelingen van de AdviesBrigade. De klankbordgroep wordt in 2015 aangevuld 

met een tweetal sleutelBguren uit andere sectoren, o.a. gezondheidzorg/hulpverlening en een 

wijkregisseur van de gemeente. 

 

Financiën en resultaten.

Rijnstad verzorgt de Bnanciële administra�e en het opstellen van de Bnanciële overzichten voor het 

de AdviesBrigade (zie bijlage 3 exploita�eresultaat 2014).   

De  exploita�e over het gehele kalender-  en boekjaar 2014 kent een posi�ef resultaat van € 2.051. 

Dit posi�eve resultaat wordt voornamelijk gerealiseerd doordat de begrote personeelskosten voor 

ondersteuning vanuit het backo/ce van Rijnstad voor de 2e hel. van 2014 zijn vervallen. Rijnstad had

geen mogelijkheden meer om na 1 juli “betaalde” forma�e aan te bieden. De secretariële en 

administra�eve ondersteuning wordt sinds die �jd door enkele adviseurs en een vrijwillige 

medewerkster uitgevoerd.   

De adviseurskosten zijn lager dan begroot omdat er geen  tweede voorbereidings-programma voor 

nieuwe adviseurs in het najaar 2014 is georganiseerd. De kosten van PR en met name de hos�ng en 

aanpassingen van het ontwerp van de website vallen hoger uit. 

De opbrengst van de eigen bijdrage van € 50 per dagdeel van vrijwilligersorganisa�es, rechtstreeks of 

via het steunfonds,  blij. ca. 21 %  achter bij de verwach�ng: € 7.375 i.p.v.  € 9.300. Een groot deel 

van de bestede dagdelen kon niet worden gedeclareerd door een lange (gra�s) intakeperiode of 

doordat er geen overeenstemming kwam met de aanvrager over het voorgestelde adviestraject. 
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Daar waar sprake was van een geringe Bnanciële draagkracht van een vrijwilligersorganisa�e is  ac�ef 

mee gezocht naar alterna�eve mogelijkheden om de eigen bijdrage te betalen. Bijvoorbeeld door een

bijdrage van maatschappelijke fondsen of uit het interne Steunfonds.  Sportverenigingen kunnen voor

de Bnanciering van de eigen bijdrage een beroep doen op het Sportbedrijf van de gemeente Arnhem.

  

In de exploita�e is een extra post opgenomen voor kosten in verband met de verzelfstandiging van de

AdviesBrigade, mn.  notariskosten voor het opstellen en passeren van een s�ch�ngsakte en het 

aanschaNen van 2 laptops en een printer. Deze aanschaf is noodzakelijk om zelfstandig in “In de 

Weerd” in een eigen netwerk-systeem te kunnen werken. 

Steunfonds. 

Het steunfonds is in 2013 opgezet met een bijdrage van € 5.000 van het S�muleringsfonds van de 

Rabobank Arnhem e.o.. Het saldo bedroeg per 1 jan. 2014 € 4.250.  Twee vrijwilligersorganisa�es 

ontvingen een bijdrage uit dit interne steunfonds om de eigen bijdrage te kunnen betalen.  In totaal 

voor een bedrag van € 1.200. Het Sportbedrijf betaalde voor zeven sportverenigingen de eigen 

bijdrage.   

 Overzicht resultaten  2014.

Geplande resultaten 2014   Resultaten  2014

- Gem. 15 ac�eve adviseurs

- 30-35 adviestrajecten 

- Gezamenlijke inspanning in adviestrajecten  

450 dagdelen

- Waarvan 50% vergoed wordt  à € 41,30 per 

dagdeel

- Opbrengst €  9.300 

- 1e kwartaal 9 adviseurs

m.i.v.  2e kwartaal 14 adviseurs 

- Ca. 32 adviestrajecten 

- Gezamenlijke inspanning in adviestrajecten  

289 dagdelen (van intake tot afronding)

- Waarvan 51%  (148 dagd.) vergoed is à € 50 

per dagdeel 

- Opbrengst €  7.375

Tenslo)e.

De inten�es van Rijnstad en de AdviesBrigade om vanuit een gezamenlijke ambi�e samen te werken 

worden in een nieuw convenant uitgewerkt nu de AdviesBrigade verzelfstandigt tot een s�ch�ng met 

een eigen bestuur. Samenwerken in het vrijwilligershuis “In de Weerd” wordt ervaren als een 

toegevoegde waarde voor beide organisa�es. De AdviesBrigade blij. daarbij gebruik maken van een 

Rijnstad-werk-Gexplek  met vergaderruimte  in “In de Weerd”.  

In 2015 wordt de AdviesBrigade als zelfstandige organisa�e (s�ch�ng) geheel verantwoordelijk voor 

het verwerven van voldoende inkomsten om de noodzakelijk uitgaven voor adviseurskosten, 

(werving, deskundigheidsbevordering), PR- en organisa�ekosten te Bnancieren.  

 

Bestuurscommissie project AdviesBrigade 

Arnhem, 17 maart 2015.
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Bijlage 1.:

Bestuurscommissie 2014:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leo van Beek voorziQer

Piet Baselaar penningmeester (tot 1 juli 2014)

Marius Schoormans secretaris/ penningmeester (vanaf 1 juli 2014)

Hilbert de Goede coördinator tot 1 juli, daarna adviseur van het bestuur

Deelnemende adviseurs 2014: (zie website voor persoonlijk pro)el) 

h�p://www.adviesbrigade.nl/het-team 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henk Vermeulen

Harrie Versteegen (tot 1 november 2015)

Dick Tiemens

John Schreijer

Leo van Beek

Piet Baselaar 

Bert KruijN

Rob Jansen

Pim Jorritsma

Hilbert de Goede

Wilma KaQenbelt

Constant du Fossé

John Wieland

Ronald Teekens

Marius Schoormans

Alle adviseurs hebben bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring alsook ruime ervaring met 

vrijwilligerswerk.

Projectcoördina,e en ondersteuning:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rinie van der Leur projectmedewerkster (secr. & adm.) (tot 1 juli 2014)

Ingrid  Hartjes projectmedewerkster (secr. & adm.) (m.i.v. 1 oktober 2014)

Hilbert de Goede projectcoördinator  (tot 1 juli 2014, daarna (bestuurs)adviseur)

Deelnemers klankbord- en kwaliteitsgroep:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cees van de Bos VIA

Stef Visser Rijnstad

Christel Hoogland Volkshuisves�ng

Mariska Perrier Arnhemse Uitdaging

Leden bestuurscommissie AdviesBrigade
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Bijlage 2.

Aantal adviestrajecten 2014: 32  

St. Home Sweet Home De Elder Buurtac�viteiten

St. Voor Elkaar Presikhaaf Tuinmaat, stadslandbouw

Vereniging Sport, Integra�e en Samenleving Scaramouche  (via Sportbedrijf)

EJBA/Taxus (via Sportbedrijf) AAC 1899 (handbal) (via Sportbedrijf)

Wandelwagensoos Het Pakhuis 

COC, regio Arnhem Nectar 

Leerbedrijf S�ch�ng Diagonaal ZelfoogsQuin 

Van Harte Resto Arnhem AAC 1899 (gymnas�ek) (via Sportbedrijf)

S�ch�ng JAM (Jonge Alleenst. Moeders) Bewonerscie Ac�viteiten ServiceGat Elderveld

KinderWijkTeam / Schone Straat & Groene Buurt Ruimteschip 

Boerderij de Kroon AAC 1889 / Swi. (via Sportbedrijf)

Koorschool Arnhem Arnhemse Handbalverenigingen (via Sportbedrijf)

Eldenia  (via Sportbedrijf)  Arnhemse Volleybalverenigingen (via Sportbedrijf)

Ski en Fit (via Sportbedrijf)  St. Bushi Arnhem (via Sportbedrijf)

Elsweide  (via Sportbedrijf) Stadscompagnie

Circus op de Bult Hack42

 Bijlage 3.  (exploita$eresultaat 2014) 
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Realisatie Exploitatie Project AdviesBrigade 2014

2014 2014 Steunfonds 2014

Begroting Werkelijk

2014 2014

Financiering Financiering

Eigen bijdrage aanvragers en/of steunfonds              9.300              7.375 

AU / Rijnstad            23.750            14.656 2) + 3) Stimuleringsfonds Rabobank 4.250

Dullertstichting              7.500              7.500 (saldo per 1-1-2014)

Stichting Sint Nicolai Broederschap              7.500              7.500 

Stimuleringsfonds Rabobank Arnhem e.o. Uitgaven / Bijdragen aan

Oranjefonds              2.900              2.900 1)

De Elder, bewonersinitiatief 500

Koorschool Arnhem 700

Totaal inkomsten            50.950            39.931 Saldo per 31-12-2014 3.050

Personele kosten

   verlenging inzet projectleider t/m juni 2014            12.100            12.100 incl. btw

   projectmedewerkster secr./org.  t/m juni 2014            25.000             11.156 2)

Kosten adviseurs              8.350              5.504 

Communicatie/PR-materiaal              1.500              2.742 

Huisvesting- en organisatielasten

   doorbelasting Rijnstad (flexplek, ict, fin.adm)              3.500              3.500 3)

   alg. organisatiekosten                 500                 564 

                350 

             2.000 

  (reservering uitgave in 2015)

Totaal uitgaven            50.950            37.916 

Resultaat                      -              2.015 startkapitaal 2015 nieuwe stichting AdviesBrigade 

1) Bijdrage Oranje Fonds € 15.000 tbv verlenging inzet projectleider periode juli 2013 - juni 2014; bijdrage 2013 € 12.100 / 2014 € 2.900

2) Doorbelasting / Bijdrage Rijnstad personele kosten projectmedewerkster € 11.156,-- t/m juni 2014

3) Doorbelasting / Bijdrage Rijnstad aan AdviesBrigade per jaar

    Flexplek en ICT-werkplek ondersteuning                       1.000 

   Administratiekosten/ondersteuning                       2.400 

   Verzekeringen                           100 

  Totaal                       3.500 

Afschrijving dub.debiteuren (eigen bijdrage)

Kosten verzelfstandiging, notaris en computers


