
VISIEDOCUMENT EN ACTIVITEITENPLAN VRIJWILLIGERS 

Voorzitter. Nog zo’n belangrijk document. De visie op vrijwilligers en vrijwilligerswerk. 
Bij de behandeling van dit document in de commissie Samenleving van 5 oktober is al 
gesproken over de rol die de gemeente heeft ten aanzien van vrijwilligers en in relatie tot de 
kerntakendiscussie die nog moet gaan komen. 
 
De ChristenUnie is van mening dat vrijwilligers de smeerolie van de samenleving zijn. Alles 

heeft een prijs, maar sommige dingen zijn onbetaalbaar. Sommige dingen veranderen 
overigens ook. Een deel van het vrijwilligerswerk was vroeger ‘normaal’ en iedereen deed 
dat als het je overkwam. Nu staan we er veel meer bij stil dat mensen bereid zijn een deel 
van hun tijd vrij te maken om onbezoldigd iets voor een ander te doen. En dat is winst, want 
vrijwilligerswerk maakt rijk, hoewel niet financieel. 
 

Zoals we al eerder zeiden, zijn de vele vrijwilligers en vrijwilligersactiviteiten de smeerolie in de 
samenleving. Je ziet, hoort en ruikt ze meestal niet. Je merkt dat ze er niet zijn als het systeem 
hapert, of piepend en knarsend tot stilstand komt. Daarom is het goed dat er een Vrijwilligers 
Informatie Punt beschikbaar is, waar vraag en aanbod zich kunnen melden. 
Tegelijkertijd wijzen wij er op dat vrijwilligerswerk niet iets nieuws is, en vragen wij ons af of de 

gemeente hierin wel de regierol moet hebben. Veel vrijwilligerswerk gebeurt op dit moment 
binnen verenigingen, door ‘stichtingen vrienden van…’ en vanuit de kerken. Wij zien voor de 
gemeente dan ook niet zozeer een regierol weggelegd, maar meer een inventariserende en 
faciliterende rol, zoals in het eerder genoemde VIP, waarmee het aanbod uit deze ‘vijvers 
van vrijwilligers’ in contact gebracht kunnen worden met de vraag, of waar een vrager 
geïnformeerd kan worden welke vrijwilliger er benaderd kan worden. Of voor scholing en 
cursussen etc. 
We vragen de wethouder daarbij zeker ook oog te hebben voor de rol die de kerken daarbij 
in onze gemeente spelen en kunnen spelen. Twee redenen. Als eerste, omdat uit onderzoek 
blijkt dat het vrijwilligerswerk dat vanuit de kerken wordt opgepakt zich niet alleen beperkt tot 
de leden van de betreffende kerken. We verwijzen gemakshalve naar de rapportage ‘Tel je 
zegeningen’ – uitgevoerd door de Radboud Universiteit in onze buurgemeente Rotterdam.  

Ten tweede, omdat de kerken in onze gemeente, de spreekwoordelijke koppen bij elkaar 
hebben gestoken in een diaconaal platform en ook daar nadenken over gezamenlijke 
acties en vrijwilligerswerk. Daarmee is er een aanspreekpunt en kan dit platform toegang 
geven tot een georganiseerde groep vrijwilligers. Tot slot voorzitter nog  een vraag. 
We begrijpen het uitgangspunt van het college om in de nota op te nemen dat het aantal 
geregistreerde vrijwilligers in een bepaalde periode groeit. Maar juist omdat vrijwilligerswerk 

zich zo vaak onzichtbaar voltrekt, vragen wij de wethouder om daarop niet te focussen, 
maar liever een instrument te ontwikkelen waaruit blijkt dat de samenleving minder knarst en 
piept. Zodat we de conclusie kunnen trekken dat het in onze samenleving niet aan smeerolie 
ontbreekt. Denkt de wethouder dat dat ook mogelijk is? Want dat het aantal vrijwilligers 
groeit, garandeert nog dat de samenleving gesmeerd loopt.  

 
Zo en nu stoppen we over ‘smeerolie’. Het zou mooi zijn als parfum dezelfde eigenschappen 
had, dan konden wie die term gebruiken voor de vergelijking. Want dat zijn ze eigenlijk, de 
mensen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor een ander of een goed doel. Ze 
verspreiden, zonder dat je het ziet een aantrekkelijke geur en maken het leven voor een 
ander een beetje aangenamer en kleurrijker. We hopen dan ook dat er voldoende 
mogelijkheden zijn om onze vrijwilligers één keer per jaar eens goed in het zonnetje te zetten. 
En dat ze daar dan ook allemaal gebruik van komen maken. 
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