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Betreft: werven vrijwilligers

Arnhem/Lelystad/Zwolle, 8 februari 2018

Geachte leden van de Directie,
Middels deze brief willen de gezamenlijke ROCOV’s (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties
Openbaar Vervoer) in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel uw aandacht vragen voor de
problematiek m.b.t. het werven van vrijwilligers voor het besturen van buurtbussen in de drie
genoemde provincies.
Welk probleem doet zich voor? In de drie genoemde provincies zijn in totaal ruim 50
buurtbusverenigingen werkzaam, die in totaal zo’n 65 buurtbuslijnen verzorgen met zo’n 1.700
vrijwilligers.
Tot op heden kon men, vanwege vroegtijdige pensionering (VUT, prepensioen) en bereiken AOWleeftijd, beschikken over voldoende vrijwilligers voor het uitvoeren van de dagelijkse buurtbuslijnen.
In 2005 lag de uittreedleeftijd nog op 60-61 jaar, tien jaar later lag deze al op 64-65 jaar. Waren in de
negentiger jaren van de vorige eeuw slechts twee op de tien 55-plussers nog arbeid plichtig, nu zijn
dat er al zes op de tien, voor zover ze deze plicht kunnen vervullen. Uit CBS-cijfers blijkt namelijk dat
tegenwoordig leeftijd een veel bepalender factor is op de arbeidsmarkt dan het opleidingsniveau,
waardoor op dit moment ca. 70% van de werkzoekenden boven de 55 jaar langer dan één jaar thuis
zit en de helft daarvan zelfs langer dan twee jaar. Tijd genoeg dus om ze zinvol vrijwilligerswerk te
laten doen!
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De laatste tijd doen zich bij meerdere buurtbusverenigingen problemen voor inzake het kunnen
beschikken over voldoende vrijwilligers. Door het afschaffen van VUT-regelingen en verhoging van de
AOW leeftijd is de “vijver” waaruit vrijwilligers geworven kunnen worden steeds kleiner. Ten opzichte
van 2005 is de beschikbaarheid van vrijwilligers in de leeftijdsgroep 55 – 65 jaar met bijna 2/3
afgenomen.
Uit informatie is ons gebleken dat personen met een WW-uitkering door uw organisatie niet wordt
toegestaan om vrijwilligerswerk te doen met behoud van uitkering, tenzij de desbetreffende
buurtbusvereniging beschikt over een SBBI beschikking. Navraag in de kring van
buurtbusverenigingen heeft opgeleverd, dat er een aantal verenigingen is, die een SBBI beschikking
hebben ontvangen.
Kijkende naar de voorwaarden voor het verkrijgen van deze SBBI status, dan komt in de lijst van
voorbeelden o.a. buurtverenigingen voor. Ook wordt voldaan aan de voorwaarden, dat er geen sprake
mag zijn van winstoogmerk en alleen onkostenvergoedingen worden verstrekt.
Wellicht ten overvloede wil ik u erop wijzen dat de buurtbusverenigingen zijn ontstaan voor het
ontsluiten van “witte vlekken” in het openbaar vervoersnetwerk en niet door vervanging van
onrendabele lijndiensten! Bij toename van de vervoersvraag, waardoor groter materieel ingezet moet
worden, bestaat de mogelijkheid voor de vrijwilliger om beroepschauffeur te worden.
Inzet van personen met een WW-uitkering kan een oplossing zijn voor de verenigingen om over een
potentieel aan vrijwilligers te kunnen beschikken, terwijl de “werkloze” ervaring kan opdoen en sociaal
contact kan onderhouden, waardoor zijn kansen op betaald werk kunnen toenemen.
Mede gelet op het gegeven dat binnen uw organisatie in den lande verschillend wordt omgegaan met
de verstrekking van de SBBI beschikkingen, waardoor er binnen onze provincies rechtsongelijkheid is
ontstaan, verzoeken wij u uw invloed aan te wenden en een zelfde gedragslijn te hanteren bij
verzoeken van buurtbusverenigingen.
De maatschappelijke waarde van de dienstverlening door deze verenigingen staat onder druk en
vraagt om een oplossing op korte termijn.
Graag zijn wij bereid om in een mondeling gesprek een toelichting te verstrekken op de inhoud van dit
schrijven.
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
namens de Samenwerkende ROCOV’s in Oost,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland

Mede namens:
D. (Douwe) Halbesma
Voorzitter ROCOV Flevoland
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J. (Jan) Maijers
Voorzitter ROCOV Overijssel

E. (Ellen) Pot
Voorzitter ROCOV Twente

