Werkplan Vrijwilligers PvdA Smallingerland
1. Aanleiding
De afdeling PvdA Smallingerland heeft een vaste kern van kaderleden bestaande uit fractie en
bestuur. Deze vaste kern is betrokken en steekt veel tijd in het reilen en zeilen van de afdeling. Dat is
fijn. Maar het is ook kwetsbaar. De huidige kaderleden krijgen het steeds drukker met activiteiten,
waardoor weer het risico bestaat dat sommigen afhaken en dus dat de activiteiten bij een nog
kleinere groep vrijwilligers komt te liggen. Maar aan de andere kant horen we wel vaak geluiden dat
veel leden van de PvdA Smallingerland best bereid zijn iets te doen. En niet alleen rond verkiezingen.
En die geluiden horen we ook van niet leden dat zij ook weleens willen bijdragen en meedoen.
Het werkplan beschrijft hoe het bestuur meer leden (en belangstellenden) bij de afdeling gaat
betrekken met als doel het vergroten van de slagkracht van de afdeling. Daarvoor gaat het bestuur
eerst een stappenplan opzetten.

2. Hoe
Stap 1 Vaste structuur bouwen
De afdeling kent op dit moment een beperkte vrijwilligersstructuur; het afdelingsbestuur, het
ombudsteam en de werkgroep communicatie. 1. Deze beperkte structuur maakt het lastig
om snel vrijwilligers in te kunnen zetten. Er wordt steeds op basis van klusjes leden gevraagd
mee te doen. Een vaste structuur helpt bij het snel inzetten en behouden van vrijwilligers en
vergroot daarmee de slagkracht van de afdeling.
Stap 2 Mogelijke teams met vaste “klussen’
Denk bij ‘klussen ‘aan zaken als social media, communicatie, permanente campagne, acties
op straat, aandacht voor de leden, werven nieuwe leden. Maar invulling ervan hangt sterk af
van verdere initiatieven die er kunnen komen.
Stap 3 Stel teams voor
Bespreek binnen bestuur en fractie welke vaste teams er zouden kunnen worden
samengesteld en wie welke klus onder zijn/haar hoede neemt. Fractieleden worden hierbij
nadrukkelijk ook betrokken.
Stap 4 Werven voor klussen en investeren in vrijwilligers.
Dit is primair de taak van het nog te benoemen bestuurslid verantwoordelijk voor het
vrijwilliger team. Hoe? Dat moet verder worden besproken, maar in ieder geval een oproep
in het Roaske en via de nieuwsbrief. Ook kan gedacht worden aan organiseren van een
bijeenkomst/vrijwilligersmarkt waarbij de klussen worden gepresenteerd. Maar persoonlijke
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De raadsleden en fractievolgers worden in dit werkplan niet sec als vrijwilligers gezien, omdat zij een
vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen

uitnodigingen hebben vaak het beste resultaat. Ook moet hierbij gekeken worden in
hoeverre niet-leden bij vrijwilligersklussen kunnen meedoen.
Stap 5 Gezamenlijk kick-off
Een gezamenlijk meeting met alle vrijwilligers met een feestelijk tintje. In de bijeenkomst
kunnen ook nadere afspraken worden gemaakt over vervolgstappen.
Stap 6 Aan het werk

3. Tijdpad
1)
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Bespreken concept werkplan in bestuur
Vaststellen werkplan door bestuur en aanwijzen verantwoordelijk bestuurslid
Bespreken in ALV april
Start stappenplan
Werven en investeren (na de zomer starten)
Kick-off (najaar 2022)
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