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Aanleiding/ overwegingen 

 

Cijfers van het CBS zijn duidelijk; minder mensen zetten zich minder uren vrijwillig in voor de an-

der en de samenleving. En dat terwijl allerlei maatschappelijke problemen juist vragen om meer 

betrokkenheid, of het nou gaat om sport en bewegen, gezondheid, analfabetisme, zorg of bijvoor-

beeld natuur. Onze dorpen worden gemaakt door iedereen die er woont. Vrijwilligerswerk doen 

geeft veel voldoening en brengt je in contact met mensen die je anders nooit had ontmoet. ‘Men-

sen maken Nederland’, is het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. 

 

Vragen1 

 

Vraag 1 Jammer, dat volgens het CBS de helft van alle Nederlanders boven de 15 geen vrijwilligerswerk 

doet. Naast de bestaande behoefte aan vrijwilligers voor activiteiten zoals voor besturen, natuuron-

derhoud, plezier, aandacht, schoonheid, veiligheid, dagbesteding en opvang, is het van belang dat 

meer mensen de urgentie alsook het plezier voelen om vrijwilligerswerk te doen. Daarom hebben 

vrijwilligersorganisaties en partners de handen ineen geslagen om een jaar lang aandacht te vragen 

voor de waarde van vrijwillige inzet en meer mensen uit te nodigen dit ook te gaan doen.  

 

Is de gemeente bereid oktober 2021 (na de coronacrises) uit te roepen tot vrijwilligersmaand ge-

meente Renkum en daar invulling aan te geven? 

  

 
1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de vragen zijn 

ingediend bij de griffie. 
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Antwoord Zowel op het sociaal domein als in het groen zien wij dat dat zich nog steeds met grote regelmaat 

inwoners vrijwillig inzetten. Ook in het lokaal Sportakkoord is er volop aandacht voor vrijwilligers. 

Zo hebben we bijvoorbeeld de actie opgenomen: Aanbieden van methodieken/cursus aan sportaan-

bieders om meer vrijwilligers te werven en te houden, met speciaal aandacht voor jongeren. 

Om dit te kunnen blijven voortzetten en ook verder uit te kunnen bouwen, is blijvend aandacht, be-

kendheid en waardering nodig voor deze vrijwillige inzet. Renkum voor Elkaar organiseert hiervoor 

met enkele lokale partners de Week van de Onbekende Held. Deze vindt plaats iedere eerste week 

van november, waarin een breed programma voor vrijwilligers en mantelzorgers wordt aangeboden. 

Door Corona is deze week in 2020 niet doorgegaan. De verwachting is dat deze week in 2021 (bin-

nen RIVM-richtlijnen) wel door kan gaan. In aanloop naar de Week van de Onbekende Held (WOH) 

wordt in oktober al begonnen met de aandachtcampagne (filmpjes ter promotie van de WOH). Ook 

komt er in het najaar een vrijwilligersmarkt (dat is een nieuw initiatief) in samenwerking met de 

verschillende zorgpartijen. Dit betekent in ieder geval volop extra aandacht in het najaar van 2021. 

Sowieso is Renkum voor Elkaar blijvend actief om initiatieven op het gebied van vrijwilligers aan te 

jagen en te ondersteunen. Er wordt door Renkum voor Elkaar, los van de week, maand of jaar dus 

blijvend aandacht gegeven aan vrijwillige inzet. 

 

 

Vraag 2 In december 2018 gaf het Verwey-Jonker Instituut de Evaluatie Sociaal Domein gemeente Renkum 

vrij. Ons vallen twee zaken op: 

 1. de conclusie, dat het algehele beeld is dat de gemeente nog veel meer kan denken vanuit de vi-

sie van de inwoner en het ontmoeten meer centraal moet stellen en faciliteren. Medewerkers van 

het sociaal team zouden ook meer gebruik kunnen en willen maken van inwonersinitiatieven.  

2. te zorgen, dat vrijwilligers goed vindbaar zijn en vraag- en aanbod bij elkaar kunnen komen (zie 

pag. 36) 

 

Het is alweer een tijdje geleden, dat de gemeente Renkum een prima draaiende Vrijwilligerscentrale 

kende. Een kracht daarvan was o.a., dat je op een publicatiebord allerlei oproepen over vraag en 

aanbod zag staan en je papiertjes met adresgegevens kon meenemen of achterlaten. Zodoende 

vonden tegelijkertijd gesprekken plaats waarin enthousiasme, adviezen etc. uitgewisseld werden. 

Helaas bestaat dit alles niet meer en werd later getracht een digitaal loket te openen wat dit soort 

zaken zou moeten opvangen. Maar dat heeft nooit echt gewerkt. Logisch, het directe contact ont-

breekt. Veel beter is het om in een winkelstraat aan een vastgoedeigenaar van een leeg winkelpand 

te vragen een Vrijwilligerscentrale tijdelijk te mogen huisvesten. Passerende, winkelende mensen en 

mensen, die ’s avonds een ommetje wandelen, zien zogezegd dag en nacht de oproepen achter de 

winkelruit en op gezette tijden zou je het pand moeten kunnen binnenlopen voor een praatje, kopje 

koffie etc. Wij pleiten ervoor om iets dergelijks weer op te pakken en in algemene zin (hernieuwde) 

aandacht te vragen voor het belang van vrijwilligerswerk. Wij vragen u mee te willen werken. 

 

Is de gemeente bereid 

a) Op de een of andere wijze de Vrijwilligerscentrale op zijn minst van tijdelijke aard in het le-

ven te roepen, te bezien hoe dit op een zichtbare wijze vormgegeven kan worden  

b) hierbij bijvoorbeeld “ Renkum voor Elkaar” te vragen om met haalbare voorstellen te komen 

om die in oktober 2021 vorm te geven. 

c) en een en ander t.z.t. te evalueren. 

  

Antwoord Achter de schermen van Renkum voor Elkaar is er voorbereidend werk gedaan voor zowel een ver-

nieuwde digitale omgeving alsook een fysieke plek om inzichtelijk te maken welke vrijwillige inzet er 
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beschikbaar is. Vanuit deze plek kan vervolgens een match worden gemaakt tussen vraag en aan-

bod. Helaas heeft ook Corona ook hier de ontwikkeling vertraagd. Door Corona kwamen er extra ta-

ken om corona helpers en minimaatjes te werven en te koppelen en de contacten met de vrijwil-

ligers warm te houden. Dit heeft veel tijd gevraagd en prioriteit gehad. Dit neemt niet weg dat de 

insteek is gebleven om naast een digitale plek ook een fysieke plek te ontwikkelen. De digitale mat-

chingsfunctie gaat binnenkort in de lucht. De fysieke plekken gaan gevormd worden binnen de plus-

punten. 

 

Vraag 3 De Vereniging NOV kent een samenwerking tussen het Oranje Fonds, VSBfonds en Kansfonds om te 

werken aan een aanpak om een divers vrijwilligersbestand bij vrijwilligersorganisaties door heel Ne-

derland te stimuleren. De fondsen trekken gezamenlijk op en maken de “Expeditie Nieuwe Gezich-

ten” 1 mogelijk; een speciaal ontwikkelde methode om nieuwe en andere doelgroepen duurzaam te 

betrekken bij het vrijwilligerswerk.  

 

Is de gemeente bereid te bezien wat de Expeditie Nieuwe Gezichten voor de gemeente kan beteke-

nen? 

  

Antwoord Wij zijn altijd bereid om te bezien wat de Expeditie Nieuwe Gezichten extra voor de gemeente kan 

betekenen. Renkum voor Elkaar is op dit initiatief geattendeerd en zien volop mogelijkheden.  

 

 

  

 


