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In plaats van een pasklare oplossing heeft de 
AdviesBrigade ons anders naar ons buurthuis, 
naar onze missie en naar onze manier van 
organiseren leren kijken. (...) Daardoor kunnen 
we voor een breder draagvlak in onze buurt 
zorgen en dat vervolgens gebruiken voor het 
meer spreiden van de beheerstaken.
Buurthuis ‘t Huukske

“Een succesvol experiment”

In februari 2012 is de AdviesBrigade in Arnhem officieel gestart onder de 
vlag van de Arnhemse Uitdaging. De AdviesBrigade verbindt in Arnhem 
kennis van ‘oude rotten’ aan de vraag van vrijwilligersorganisaties. 
Het doel is om een jaar te experimenteren met deze innovatieve 
dienstverlening. Het eerste jaar is succesvol met toename van 
aanmeldingen van zowel projecten als vrijwillige adviseurs.

 

Vanwege het succes treedt de AdviesBrigade in 2013 meer naar buiten 
in het Arnhemse. De kwaliteit krijgt een impuls door het werken in duo’s 
en door het organiseren van verschillende themabijeenkomsten. 

In 2012 kent de AdviesBrigade tien aanvragen, in 2013 groeit dit uit 
naar twintig aanvragen. Eind 2013 verkent de AdviesBrigade met de 
Gemeente Arnhem, Arnhemse Uitdaging, Rijnstad en Vrijwilligerscentrale 
Arnhem de mogelijkheid om te groeien naar grotere onafhankelijkheid. 

2014 kent een verdere groei naar tweeëndertig adviestrajecten. De 
aanvragen zijn van grote diversiteit; van een kort advies of een 

De AdviesBrigade bestaat 5 jaar!
Terugblikken, reflecteren en 
vooruitkijken



coachingstraject, tot een langdurige begeleiding van een proces om tot 
een goed beleids- en/of ondernemingsplan te komen. 

2015 begint met de oprichting van de Stichting AdviesBrigade in Arnhem. 
De stichting kiest bewust voor een onafhankelijke positie in de stad. De 
samenwerking met Rijnstad, in het bijzonder met de Arnhemse Uitdaging 
en de Vrijwilligerscentrale Arnhem blijft belangrijk voor het uitwisselen 
van informatie en verwerven dan wel toespelen van aanvragen. 

De AdviesBrigade verbreedt haar missie richting burgerinitiatieven 
en vormen van sociaal ondernemerschap. De netwerkpositie van 
de AdviesBrigade is versterkt. Adviseurs, deels op persoonlijke titel, 
hebben meegewerkt aan Het Armoedepact Arnhem, het Burgerplatform 
Veerkrachtig Arnhem, het BurgerServiceLab (BSL) en het Platform 
Buurtprojecten (initiatief van Vrijwilligerscentrale Arnhem). Ook nemen 
zij deel aan initiatieven als Ideeënmakelaars en Shared Service Centrum. 

“Sociale ondernemingen en burgerinitiatieven maken een 
opmars.”

De eerste jaren houdt het werk van de AdviesBrigade vooral 
‘klusgebonden’ activiteiten in, zoals het direct adviseren of ondersteunen 
van vrijwilligersorganisaties. Op dit moment ziet de AdviesBrigade 
steeds meer een ontwikkeling naar bredere ondersteuning. Zo komen 
er steeds meer hybride organisaties zoals sociale ondernemingen of 
buurtinitiatieven met een ‘verdienmodel’ in combinatie met subsidies en 
donaties van fondsen. Het burgerinitiatief maakt een opmars. Daarnaast 
staat de AdviesBrigade ook open om haar positie te gebruiken voor 
ongevraagde advisering.

Jullie aanwezigheid heeft ons erg 
geholpen om meer structuur en richting 
te krijgen in ons clubje. Het was ook 
erg fijn om bevestigd te worden in de 
stappen die we gezet hebben. Bedankt 
voor het meedenken en jullie support.
Bloei! In Arnhem

De adviseurs van de AdviesBrigade zijn 
(peildatum januari 2018);
Bovenste rij: Piet Baselaar, Leo van Beek, Josee 
Briaire, Daniella Buis. 
Middelste rij: Hilbert de Goede, Rob Jansen, 
René Roëll, Marius Schoormans. 
Onderste rij: John Schrijer, Henk Vermeulen, 
John Wieland.



“De ideale bestuurder is niet per se de ideale adviseur.”

“De ideale vrijwilliger is niet per se de ideale bestuurder. De ideale 
bestuurder is niet per se de ideale adviseur.” Zo zegt de AdviesBrigade dat 
haar adviseurs niet alleen adviseren, maar ook leren: 

“Bewust kiezen we ervoor in duo’s te werken, waardoor we zo goed mogelijk 
specifieke deskundigheden van adviseurs kunnen inzetten. Zo leren we van 
elkaar, bevragen elkaar kritisch en versterken we onze expertise. Bij elk 
traject doen we dat in afstemming met de vragende vrijwilligersorganisatie, 
die de rol en positie heeft van opdrachtgever. De opdrachtgever staat 
centraal in dit proces.

Onze band met Arnhem is ook een belangrijke factor. Waar veel adviseurs 
hun sporen verdiend hebben in het Arnhemse, leren zij in hun derde 
carrière hun stad toch op een andere manier kennen. Het contact met vele 

maatschappelijke initiatieven en de citysafari’s spelen daar bijvoorbeeld 
een belangrijke rol in.”

“Burgers worden onafhankelijker van overheid en 
instanties”

De rol van de overheid verandert snel en ingrijpend. Zij trekt zich terug 
in een faciliterende rol binnen het sociale domein. De burger is aan 
zet en pakt de uitdaging op. De AdviesBrigade ziet deze ontwikkeling 
met haar voordelen (burgers worden onafhankelijker van overheid en 
instanties) en nadelen (burgers komen voor ingewikkelde vraagstukken 
te staan). In al deze veranderingen zal de AdviesBrigade meebewegen, 
maar vooral onafhankelijk blijven samenwerken in de driehoek van 
burgers, overheid en organisaties: duurzaam innoveren!

Op 24 februari 2014 kregen de adviseurs 
een rondleiding in werkplaats ‘De Helling’. 
Vooral de maatschappelijke projecten 
kregen de aandacht, met als prominent 
voorbeeld het nieuwe waterrad voor 
het watermuseum in Sonsbeek. Voor de 
adviseurs was deze citysafari weer een 
mooie gelegenheid om hun stad op een 
andere manier te leren kennen.

Handbalverenigingen AAC 1899 en AHV Swift 
overlegden 2 jaar uitvoerig over het invullen van 
het gezamenlijke toekomstperspectief. “We hebben 
veel hulp gehad van de AdviesBrigade. Ze hebben 
een belangrijke bijdrage geleverd door op al onze 
vragen een antwoord te vinden en te geven.”
Handbalvereniging ‘Door Fusie Sterker Arnhem’



De AdviesBrigade in Arnhem

Website
adviesbrigade.nl

E-mail
adviesbrigade@adviesbrigade.nl

Kantooradres
Weerdjesstraat 168
6811JH Arnhem

Het besturen van een vrijwilligersorganisatie is 
een uitdaging en soms een hele klus. Zeker bij de 
ontwikkelingen in de maatschappij: de overheid 
trekt zich terug en burgers zijn steeds meer 
zelf aan zet. De adviseurs van de AdviesBrigade 
bieden daarbij een helpende hand, vrijwillig 
met professionele kwaliteit. De adviseurs zijn 
zelf ervaren Arnhemse ‘oude rotten’ (oud-
managers en oud-ondernemers). Zij koppelen 
hun kennis aan bestuurlijke hulpvragen van 
vrijwilligersorganisaties.
De missie van de AdviesBrigade is 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 coachen van 
vrijwilligersorganisaties. Adviseurs werken in 
tweetallen. Zij doen dat vrijwillig, autonoom en 
kunnen beroep doen op deskundigheid binnen 
de AdviesBrigade. 

Wij bedanken de volgende organisaties en personen die ons de afgelopen vijf jaar steunden: Gemeente Arnhem, Sesam Academie, Arnhemse Uitdaging, A!tention, 
Vrijwilligerscentrale Arnhem, Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap, Arnhemse Stichting Bijzondere Noden, Stichting Rijnstad, Oranje Fonds, Sein, 

Sportbedrijf Arnhem, Stimuleringsfonds Rabobank Arnhem e.o., Volkshuisvesting, Vivare, Portaal, 2keer.nl ontwerp, Jurjen Poeles, Nicole Beujean, Winkel van Sinke.


