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Perspectief  2015
In het vierde jaar (2015) zal de AdviesBrigade geheel zelfstandig 

opereren. De samenwerking met de Arnhemse Uitdaging, 

Rijnstad/VIA/Volare en de SesamAcademie wordt voortgezet. 

Het doel is om in 2015;

• Op basis van evaluatie van inzet door adviseurs te 

heroverwegen of in gemaakte uitgangspunten en werkwijzen 

bijstelling of actualisatie nodig zijn.

• Jaarlijks (in duo’s) totaal ca. 25-30 adviestrajecten uit te 

voeren.

Om dit te kunnen realiseren is een gezamenlijke inspanning 

van 400 dagdelen nodig, waarvan ca. 50% naar verwachting 

vergoed wordt ad. € 10.000,-- als eigen bijdrage van 

vrijwilligersorganisaties (“klanten”) en/of steunfondsen (o.a. 

Rabobank, Dullertsstichting en Sportbedrijf Arnhem).

TENSLOTTE

Aandachtspunten 2015 
• 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 en sport zoeken naar samenwerking 

met publieke instellingen en maatschappelijke organisaties op 

deze terreinen.

• Streven als zelfstandige organisatie naar synergie en 

samenwerking met Rijnstad, Volare, VIA en Arnhemse Uitdaging.

• Oriëntatie uitbreiding werkgebied in de omliggende 

regio(gemeenten).
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Voor elkaar..

Stadslandbouw,  -Is zoiets mogelijk, bestaat dat ? 
Of hebben we te doen met louter een nieuwe term. Is stadslandbouw het ware moestuinsocialisme?

Wij van de AdviesBrigade weten er iets meer van, inmiddels.  

Toen er aan de Mooieweg, de weg die Arnhem-Zuid van Huissen scheidt, een flinke lap grond vrij kwam, 

namen enkele omwonenden en leden van de ’Volkstuinenvereniging De Tuinmaat’ het initiatief. En zaten 

daarmee geheel in spoor van het Arnhemse gemeentebeleid: het ruimte laten voor burgerinitiatieven, het 

praktiseren van armoedebeleid en het stimuleren van groenprojecten. Sponsoren als de Dullertstichting en de 

Rabobank toonden zich bereid de helpende hand te bieden.  Ook de AdviesBrigade werd erbij gevraagd.

Helpen bij pionierswerk, daar kwam feitelijk de opdracht op neer.

Helpen ontwikkelen, van niets naar iets. Wat zegt dat en wat brengt dat met zich mee?

Grootste afnemer is de Voedselbank. Ook deelnemers hebben geoogst. Het land- en tuinbouwwerk biedt 

plaats aan werkzoekenden, al of niet met begeleiding. Zo sneed het Stadslandbouw-mes van de Mooieweg 

aan meerdere kanten. ’t Is vruchtbaar gebleken.

ADRES GEGEVENS
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
adviesbrigade@adviesbrigade.nl
026 – 312 79 73
WWW.ADVIESBRIGADE.NL
Powered by Rijnstad

• Leo van Beek, voorzitter
• Marius Schoormans, secretaris
• Piet Baselaar, penningmeester
• Hilbert de Goede, adviseur

Bestuur van de Stichting
formeel opgericht op 12 januari 2015
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Het exploitatieresultaat over het jaar 2014 bedroeg  2015. 
Het balanstotaal eind 2014 bedroeg  7065 bestaande uit het 
exploitatie-overschot van  2015, de reserve van  2000 voor de 
oprichting van de zelfstandige stichting en  3050 van het RABO-
steunfonds waaruit geput kan worden als geadviseerde instellingen 
zich geen kostenbijdrage voor de brigade kunnen permitteren.
Deze balans is tevens de openingsbalans van de nieuwe 
Stichting Adviesbrigade die op 12 januari 2015 werd opgericht.
Zie voor verdere specificatie van de jaarrekening 2014 het 
uitgebreide projectverslag 2014 op www.adviesbrigade.nl

In totaal waren de adviseurs (in duo’s) in 2014 actief in 32 adviestrajecten. De aard van de aanvragen 
kende een grote diversiteit, uiteenlopend van een kort advies, coachings-gesprekken tot een 
langdurig begeleiding van een proces om tot een goed beleid - en/of ondernemingsplan te komen. 

In de praktijk blijkt dat bij de intake- of orientatiefase vaak meerdere gesprekken nodig zijn om tot een goede afstemming 
te komen tussen adviseur en de organisatie over inhoud en aanpak van de vraag. Er ligt dan veelal een andere vraag of 
“verborgen vraag” achter. 

Verslag Activiteiten

SPORT
ORGANISATIES

12

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES9

WIJK
ORGANISATIES

5

CULTURELE
ORGANISATIES

3 OVERIGE ORGANISATIES3

De adviseurs kwamen geregeld bijeen om ervaringen uit te wisselen, de beleidskoers en organisatiestructuur uit te werken en om nieuwe 
aanvragen te accepteren en onderling te verdelen. Ook wordt in thema- of werkgroepen aandacht besteed aan het verbeteren van de 
adviesvaardigheden en het delen en opbouwen van specifieke kennis, bijvoorbeeld t.a.v. zelfbeheer wijkaccommodaties en sportverenigingen 
door vrijwilligers. 
Onderwerpen waren onder meer: rijks- en gemeentebeleid inzake de grote decentralisaties, wijkontwikkeling, bekostiging en fondsenwerving 
van vrijwilligersorganisaties, procesaanpak bij trajecten aan de hand van concrete casussen, waar sommige adviseurs mee te maken 
hadden. In totaal hebben 15 bijeenkomsten plaatsgevonden.

Klankbordgroep

De bestuurscommissie vergaderde twee maal met de 
Klankbordgroep. Deze groep werd 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. Eind 
2014 is besloten de Klankbordgroep uit te breiden. Belangrijke 
reden was de toenemende zelfstandigheid van de AdviesBrigade. 
Ook werd de AdviesBrigade meer en meer een speler in de 
openbare omgeving van gemeente en organisaties in Arnhem. 

Toelichting exploitatie
 
 
 
 

behaalde Resultaten 2014
1e kwartaal 9 adviseurs - m.i.v.  3e kwartaal 14 adviseurs 
Ca. 32 adviestrajecten / Gezamenlijke inspanning in 
adviestrajecten  289 dagdelen (van intake tot afronding).

Geplande resultaten 2014 
Gem. 15 actieve adviseurs
30-35 adviestrajecten/Gezamenlijke inspanning in 
adviestrajecten 450 dagdelen

€

€
€

€
€

In de jaren 2011 en 2012 werd de adviesbrigade 
opgebouwd onder de vlag van De Arnhemse Uitdaging 
in het huis van Stichting Rijnstad in de Weerdjestraat 
te Arnhem. Die opbouw voldeed aan de visie en missie 
die de oprichters voor ogen had gestaan in een tijd dat 
de overheid zich terugtrekt en burgerkracht toeneemt. 

Vrijwilligerswerk wordt nog meer het cement van de samenleving 
dan voorheen en verenigingen en stichtingen op gebied van 
wonen, welzijn, cultuur, zorg en sport moeten zelf meer initiatief 
nemen en taken uitvoeren. De adviesbrigade bevordert deze 
ontwikkeling van de niet-commerciele en niet-professionele 
instellingen 

Gepensioneerde mannen en vrouwen met ruime ervaring op 
deze gebieden zetten zich vrijwillig in om deze verenigingen en 
stichtingen in Arnhem (en omgeving) te adviseren en te coachen 
opdat zij hun rol in de nieuwe participatie-samenleving aankunnen. 

Het jaar 2014 was het jaar waarin de adviesbrigade een meer 
duurzame vorm vond met 13 adviseurs met verschillende ervaringen 
in beroepsleven, nevenfuncties en de Arnhemse samenleving. 
Aan het eind van het jaar was de voorbereiding van een stichting 
afgerond waardoor de brigade meer zelfstandig en flexibel kan 
opereren waarbij overigens nog steeds gebruik wordt gemaakt van 
de huisvesting en enkele andere diensten van Stichting Rijnstad.

Vrede weer terug binnen v.v. Eldenia
Binnen de voetbalvereniging “Eldenia” bestaat een krachtig groeiende groep die zich aan “damesvoetbal” wijdt. Bij deze ontwikkeling heerste 

er vorig jaar geen eenstemmigheid over de positionering van het damesvoetbal binnen Eldenia. Er ontstonden strubbelingen hetgeen voor het 

bestuur aanleiding was, via het Sportbedrijf, de hulp van de Adviesbrigade in te roepen.

De Adviseurs kozen voor het voeren van afzonderlijke gesprekken met alle betrokkenen evenals een tweetal plenaire gesprekken. De gesprekken

hadden tot doel onwrikbare standpunten, voortgekomen uit de 70-jarige historie van Eldenia, boven tafel te krijgen en de bereidheid tot het 

accepteren van nieuwe ontwikkelingen ter sprake te brengen. 

De gevolgen voor de Vereniging van verharde posities en de daaruit voortvloeiende emoties werden helder gemaakt evenals de invloed daarvan, 

bijvoorbeeld op de medewerking van sponsors voor zowel de damesafdeling als de herenafdeling. Met focus op “vreemde ogen dwingen”

 kwamen afspraken tot stand waardoor acceptatie en ruimte geschapen werden voor hetgeen ieder aan het hart ligt in Eldenia.

Het vrouwenvoetbal krijgt nu binnen de traditionele mannenvereniging de mogelijkheid om vanuit een gelijkwaardigheid verder te ontwikkelen.

De Adviesbrigade heeft binnen de club ogen geopend. Het bestuur is zeer lovend over de succesvolle aanpak van de Adviseurs.

In totaal waren de adviseurs(in duo’s) in 2014 actief in 32 adviestrajecten. De aard van de aanvragen kende een grote diversiteit

Adviestrajecten Periode 2014
Organisatie:
St.Home Sweet Home

Organisatie:
St.Voor Elkaar Presikhaaf

Organisatie:
Vereniging Sport, Integratie 
en Samenleving

Organisatie:
EJBA/Taxus

Organisatie:
Wandelwagensoos

Organisatie:
COC Midden Gelderland

Organisatie:
Leerbedrijf Stichting Diagonaal

Organisatie:
Van Harte Resto Arnhem

Organisatie:
Stichting JAM

Organisatie:
Kinderwijkteam / 
Schone Straat & Groene Buurt

Organisatie:
Boerderij de Kroon

Organisatie:
Koorschool Arnhem

Organisatie:
Eldenia voetbalclub

Organisatie:
Ski en Fit

Organisatie:
Elsweide voetbalclub

Organisatie:
Circus op de Bult

Organisatie:
De Elder Buurtactiviteiten

Organisatie:
Tuinmaat, stadslandbouw

Organisatie:
Scaramouche 
schermvereniging

Organisatie:
AAC 1899 (handbal)

Organisatie:
Het Pakhuis

Organisatie:
Nectar

Organisatie:
Zelfoogsttuin

Organisatie:
AAC 1899 (gymnastiek)

Organisatie:
Bewonerscie Activiteiten 
Serviceflat Elderveld

Organisatie:
Ruimteschip

Organisatie:
AAC 1899 / Swift

Organisatie:
Arnhemse 
Handbalverenigingen

Organisatie:
Arnhemse 
Volleybalverenigingen

Organisatie:
St.Bushi Arnhem

Organisatie:
Stadscompagnie

Organisatie:
Hack42

Samenwerking Rijnstad / VIA 
/ Arnhemse uitdaging
De AdviesBrigade werkte op basis van een in december 
2013 gesloten convenant samen met Rijnstad en VIA om het 
vrijwilligerswerk in Arnhem vanuit een “krachtige coalitie” te 
ondersteunen en te faciliteren. De AdviesBrigade kende daarin 
een onafhankelijk positie met een specifieke taak, een eigen naam 
en een eigen bestuur. Financiering van adviseurskosten (scholing
deskundigheids-bevordering), pr- en organisatiekosten bracht de 
AdviesBrigade  op uit nog beschikbare startsubsidies van enkele 
fondsen de administratie-vergoeding  van organisaties in de 
adviestrajecten.  
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