Leve de vrijwilliger in de gemeente Renkum
Renkum, 12 maart 2021
Aan het College van B&W
Cijfers van het CBS zijn duidelijk; minder mensen zetten zich minder uren vrijwillig in voor de
ander 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 bijvoorbeeld 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. ‘Mensen maken Nederland’, is het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige
Inzet 2021.
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,
natuuronderhoud, 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. Wij stellen voor oktober 2021 (na de coronacrises) uit te roepen
tot vrijwilligersmaand gemeente Renkum en daar invulling aan te geven.
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 visie 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).
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 Nederland te stimuleren. De fondsen trekken gezamenlijk op en maken de
“Expeditie Nieuwe Gezichten”1 mogelijk; een speciaal ontwikkelde methode om nieuwe en
andere doelgroepen duurzaam te betrekken bij het vrijwilligerswerk. Kan en wil de gemeente
Renkum dit niet oppakken?
1

De “Expeditie Nieuwe Gezichten” is een methode om met een groep van verschillende
organisaties samen aan de slag te gaan om nieuwe mensen te enthousiasmeren en werven.
Vereniging NOV gaat er voor zorgen dat er door het hele land expeditiebegeleiders worden
opgeleid, zodat een organisatie kan meedoen met een expeditie om nieuwe gezichten te
werven.

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 ontbreekt. 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.
Samenvattend pleit de Partij Renkumse Dorpen ervoor
1. te bezien wat de Expeditie Nieuwe Gezichten voor de gemeente kan betekenen;
2. op de een of andere wijze de Vrijwilligerscentrale op zijn minst van tijdelijke aard in
het leven te roepen, te bezien hoe dit op een zichtbare wijze vormgegeven kan worden en een en ander t.z.t. te evalueren;
3. hierbij bijvoorbeeld “ Renkum voor Elkaar” te vragen om met haalbare voorstellen te
komen om die in oktober 2021 vorm te geven.
In afwachting van een inhoudelijke reactie, namens de fractie PRD, John Bartels.
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