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Auteurs  
Deze tekst is gemaakt door leden 
van Vereniging NOV om te duiden 
wat er moet gebeuren om het 
vrijwilligerswerk in de zorg te laten 
floreren. Onderstaande leden zijn 
de auteurs: 
Conny van de Scheur (Agora) 
Els Ranshuijsen (Mezzo) 
Tiemen Zeldenrust (Present) 
Jos Somsen (VPTZ) 
André Hudepohl (Humanitas) 
 
Over Vereniging NOV 
Vereniging Nederlandse 
Organisaties Vrijwilligerswerk 
(NOV) is de landelijke 
brancheorganisatie voor het 
vrijwilligerswerk. De 350 
aangesloten organisaties bestrijken 
het gehele maatschappelijke 
spectrum: sport, zorg, groen, 
landschap, veiligheid, jeugd, kunst, 
cultuur, religie en 
levensbeschouwing, politiek, etc. 
 
Onze visie op vrijwilligerswerk 
NOV vindt vrijwillige inzet vooral 
een zaak van de burger, die uit 
eigen beweging kiest om 
onverplicht en onbetaald werk te 
verrichten voor de samenleving. 
Vrijwilligerswerk is een uitdrukking 
van een samenleving waarin 
mensen andere mensen in principe 
met vertrouwen tegemoet treden 
en iets voor elkaar over hebben. 
Het draagt daarmee bij aan een 
veiligere maatschappij. Het 
economisch belang is gelegen in de 
circa één miljard uur die 
vrijwilligers op jaarbasis aan werk 
verzetten. Naar schatting 
vertegenwoordigt dit een waarde 
van 20 miljard euro.  
 
 

 Respect voor zorgvrager en zorgvrijwilliger 
 
Een deel van de inwoners van uw gemeente heeft zorg nodig en de 
kans dat de gemeente ze daarvan kan voorzien, wordt de komende 
jaren kleiner en kleiner. Niet alleen doet de overheid een beroep op 
de solidariteit tussen burgers, maar steeds vaker zullen die burgers 
zorgvragen van elkaar domweg móeten beantwoorden omdat er 
anders mensen tussen wal en schip raken. Soms is die zorg 
vanzelfsprekend, maar voor velen vraagt het een aanpassing om 
zorg te vragen of zorg te geven. Vrijwilligersorganisaties kunnen als 
ervaringsdeskundigen en koplopers een verbindende rol spelen, ook 
naar het bedrijfsleven toe. Maar wie betreft het? En wat is ervoor 
nodig om zorg en de benodigde solidariteit te organiseren? 
 
Wat kan (zorg)vrijwilligerswerk betekenen? 
Vrijwilligerswerk geeft iedereen de mogelijkheid om mee te doen in de 
maatschappij (inclusie en participatie). We hebben het dan niet alleen over 
de mensen die geheel zelfstandig aan de slag gaan met hun interesses en 
passies, maar ook over die mensen die kwetsbaar zijn of die aan of over de 
rand van de maatschappij verkeren. Dat zijn nogal wat mensen en als we 
niet oppassen worden dat er steeds meer. Denk aan eenzame (oude) 
mensen, ex-gedetineerden, mensen met een fysieke of psychische 
beperking, verslaafden, etc. Vrijwilligersorganisaties bereiken veel van hen, 
maar in toenemende mate herwinnen deze mensen ook hun eigenwaarde 
door zélf vrijwilligerswerk te doen (zie pagina Burgerparticipatie). 
Bovendien is bewezen dat vrijwilligers iets voor zorgvragers kunnen 
betekenen dat verder gaat dan de beroepsmatige zorg; er gewoon zíjn 
zonder een beroepsvraag of behandelplan. Nu overduidelijk is dat de 
beroepsmatige zorg geminimaliseerd wordt, zouden mantelzorgers en 
(zorg)vrijwilligers extra aan de bak moeten. Maar hoe organiseer je dat 
als gemeente met respect voor de geheel eigen motivatie van 
vrijwilligers en de belangen van de zorgvrager? 
 
Betrek vrijwilligers tijdig! 
Samenwerken is altijd een uitdaging, maar samenwerking tussen de 
beroepsmatige zorg en vrijwillige zorg blijkt vaak simpelweg een stiefkindje. 
Of die zorg nu intramuraal of thuis plaatsvindt. Een eerste tip is heel 
eenvoudig; zorg altijd dat vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties vanaf het 
begin aan tafel zitten als u overlegt met zorgaanbieders en 
patiëntenorganisaties. En de Wmo-raad is er niet voor niets. Betrek deze 
raad bij alle beleidsontwikkeling. Bedenk ook dat veel 
(vrijwilligers)organisaties regionaal werken en dat samenwerking met 
buurgemeenten niet alleen voordelig kan uitpakken, maar ook essentieel is 
om met de juiste mensen aan tafel te komen.  



 

 
 
 
Voor de politicus 
NOV vindt het van belang dat de 
politiek inziet dat iemand die iets 
voor en met anderen doet daar wel 
iets voor terugverwacht: plezier, 
ervaring, sociaal contact, resultaat. 
Wie dat niet erkent en deze inzet 
te veel wil normeren, gaat voorbij 
aan de ware aard en het goede van 
het vrijwilligerswerk. 

 
Hoeveel vrijwilligers in welke 
sector? 
5,4 miljoen mensen doen 
vrijwilligerswerk. Het gaat om 
bijvoorbeeld 1.5 miljoen 
vrijwilligers in de sport, 1.2 miljoen 
in onderwijs en educatie, 1.1 
miljoen in levensbeschouwelijke 
instituten, 450.000 in de zorg, 
650.000 in wijk of buurt, 1 miljoen 
in kunst- en cultuur, 580.000 in 
hobby- of 
gezelligheidsverenigingen, 550.000 
voor de jeugd, etc. 

 
Vragen? Vraag onze mening en 
expertise! 
Het is niet eenvoudig om de 
waarde van vrijwilligerswerk juist 
in te schatten. Het is nog 
moeilijker om te zien waar het 
vrijwilligerswerk behoefte aan 
heeft, zodat de branche nog 
sterker kan worden. En nog meer 
kan betekenen voor de 
Nederlandse maatschappij. Bel of 
mail ons daarom gerust. Wij 
lichten u graag voor met onze 
kennis en onze mening! 
Neem contact op met: 
 
Els Berman 
06 45211308, e.berman@nov.nl 
 
Mark Molenaar 

 
Geen succes zonder professionele coördinatie  
In de zorg, thuis of intramuraal, is professionele coördinatie van het 
vrijwilligerswerk de randvoorwaarde voor continuïteit en voor de kwaliteit 
en deskundigheid van vrijwilligers. Neem als gemeente de regierol in 
deskundigheidsbevordering voor bestuurders, coördinatoren en vrijwilligers. 
Bij goede informele zorg horen ook de veiligheid van zowel deelnemer als 
vrijwilliger! Mensen die hun tijd vrijwillig inzetten, verdienen professionele 
aandacht, ook omdat zij verwachten dat er goed gebruik wordt gemaakt 
van hun inzet en expertise. Goede coördinatie is dan een basisvoorwaarde. 
 
Vanuit een vaak geheel eigen motivatie zijn er meestal meerdere 
vrijwilligersorganisaties op hetzelfde terrein actief. Dat kan veelal 
effectiever! Stimuleer een actief Platform Informele Zorg en onderlinge 
samenwerking. Ga uit van vertrouwen en voorkom onnodige bureaucratie. 
Bedenk bovendien dat aanbestedingen bestaande, goed functionerende 
verbanden kapot kunnen maken. 
 
U ziet het niet, maar het is er wel 
De meeste gemeente herbergen meer vrijwillige kracht dan op het eerst 
gezicht te zien is. Iemand moet ze zien, ze kennen en vragen mee te doen. 
Denk aan bestaande vrijwilligersorganisaties, wijkinitiatieven, het lokale 
bedrijfsleven, levensbeschouwelijke groepen, scholen en studenten 
(maatschappelijke stage) als plekken waar mensen leren vrijwilligerswerk 
te doen. Hen betrekken past goed bij de gemeentelijke regierol. 
 
Een logische omkering? 
Goede kans dat in uw gemeente de vraag klinkt wat informele zorgers 
kunnen doen om de capaciteitsproblemen van de formele zorg op te lossen. 
Welbeschouwd is dat een omkering van de feiten. De formele zorg heeft de 
informele zorg nodig, hard nodig. Het zou de gemeente, als zij dat nog niet 
doet, passen de vraag om te keren: wat kan de formele zorg doen om 
informele zorg te ondersteunen en faciliteren? Met stroop vangt men nu 
eenmaal meer vliegen dan met azijn. 
 
 
 
 


