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Wat niet mag ontbreken aan 
partijprogramma’s: 

Elke politieke partij bestaat bij de gratie 

van vrijwilligers. En, oké dan, dankzij 

haar leden en stemmers. Maar in 

essentie draait een politieke partij niet 

zonder vrijwilligers en hetzelfde geldt 

voor de maatschappij in zijn geheel. 

Heel veel Nederlanders spannen zich 

graag vrijwillig in. Toch is 

vrijwilligerswerk vaak moeilijk terug te 

vinden in de partijprogramma’s. De politieke partijen kunnen nu laten 

zien dat zij de civil society op waarde schatten. 

 

Alle, echt álle sectoren van de Nederlandse maatschappij en 

economie kennen vrijwilligers(taken) en sommigen zouden zelfs 

totaal niet functioneren zonder (sport, cultuur, zorg, welzijn…). En de 

overheid doet in steeds grotere mate beroep op haar burgers, de civil 

society en het vrijwilligerswerk. Het lijkt dus logisch dat politieke 

partijen in hun programma schrijven dat: 

 

1. er een coördinerend ministerie en bewindspersoon 

aangewezen worden voor het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld 

het ministerie van VWS of BZK; 

2. alle ministeries beleid op gaan stellen voor het 

vrijwilligerswerk in hun sector in samenwerking met de 

relevante vrijwilligersorganisaties; 

3. de overheid bijdraagt aan een duurzame investering in de 

kwaliteit en innovatie van het vrijwilligerswerk; 

4. de belasting van het vrijwilligerswerk goed gemonitord wordt 

nu er steeds meer gevraagd wordt van méér vrijwilligers die 

ook nog eens deskundiger moeten zijn. Bijvoorbeeld in de 

evaluatie van de Wmo. 

 

Wie van mening is dat vrijwilligerswerk een verantwoordelijkheid van 

de gemeente is, moet zich realiseren dat in de ene gemeente de civil 

society zal opbloeien en in de andere verdorren. Wij hopen en 

verwachten dat politieke partijen ervoor kiezen op rijksniveau de 

randvoorwaarden voor een bloeiende civil society te scheppen. En dat 

zij in ieder geval bovenstaande punten overnemen uit ons 

verkiezingsdocument 

(http://www.nov.nl/NOV/docs/Verkiezingsdocument_NOV_2012_16-

5.pdf). 

 

De ‘wij’ in dit artikel zijn overigens de Nederlandse Organisaties 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/centrumvrijwiligerswerk.nl 
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Vrijwilligerswerk en bestaan uit bijna alle grote 

vrijwilligersorganisaties en (lokale) ondersteuningsorganisaties (waar 

ook het Centrum Vrijwilligerswerk deel van uitmaakt) die bouwen aan 

de civil society.  

Workshops i.s.m. Scouting in Hellevoetsluis 
Op zaterdag 16 juni organiseert Scouting 

Hellevoetsluis een training over Pesten, 

Autisme en ADHD. Deze training wordt 

aangeboden in samenwerking met Centrum 

Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis/PUSH in 

Hellevoetsluis. 

 

Er zijn extra plaatsen voor vrijwilligers uit 

andere organisaties, om deel te nemen aan deze training. Er zijn 

geen kosten aan verbonden, maar vol=vol.  

Programma training Scouting Hellevoetsluis 

Draaiboek 

12.30 uur Welkom en uitleg programma 

12.40 uur Start subgroep Autisme - ADHD 

      Start subgroep Pesten 

14.40 uur Pauze 

15.00 uur Wissel subgroepen 

17.00 uur Einde 

Doelstelling training Autisme - ADHD 

Leiders/vrijwilligers hebben inzicht in het gedrag van kinderen met 

Autisme / ADHD en hebben handvatten hoe zij hun communicatie 

kunnen aanpassen. 

Inhoud training 

In de bijeenkomst van 2 uur is ruimte voor theorie, waarna de 

vertaalslag naar de praktijk zal worden gemaakt. Dit aan de hand van 

eigen ervaringen en opdrachten. De thema’s die aan bod komen zijn: 

Wat is autisme en wat is ADHD? 

Hoe herken je dit? 

Hoe biedt je structuur en stel je regels? 

Doelstelling training Pesten 

Leiders/vrijwilligers leren hoe je omgaat met pestgedrag in je 

jeugdgroep en hoe je pestgedrag kunt voorkomen. Er wordt in de 

training stilgestaan bij verschillende vormen van pesten en de 

verschillende rollen in het pestproces. 

Inhoud training 

In de bijeenkomst van 2 uur is ruimte voor theorie waarna de 

vertaalslag naar de praktijk gemaakt zal worden. Dit aan de hand van 

eigen ervaringen en opdrachten. De thema’s die aan bod komen zijn: 

Wat is het verschil tussen plagen en pesten? 

Wat zijn de gevolgen van pesten? 

Hoe ga je om met pestgedrag? 

Hoe voorkom je pestgedrag? 

 

 

 



 

 

 
 

Als vereniging of vrijwilligersorganisatie wil je de zaken goed op orde 

hebben. Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de 

zorg voor een veilige omgeving essentieel. Je wilt tenslotte een 

situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en 

bloeien. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen 

horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de 

gevolgen als het toch gebeurt.  

 

Bij het Centrum Vrijwilligerswerk is een 

brochure/toolkit verkrijgbaar voor organisaties. 

In deze toolkit wordt een stappenplan 

beschreven waarbij de dertien stappen je 

helpen om achter de schermen alles zo te 

regelen dat minderjarigen echt in veilige 

handen zijn binnen het vrijwilligerswerk. 

 

Geïnteresseerd in deze toolkit? Stuur dan een even een mailtje naar: 

brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl  

Workshop 

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik 

 

Het Centrum Vrijwilligerswerk is voornemens in oktober 2012 een 

workshop Instructie Verantwoord Alcoholgebruik aan te bieden.  

 

De Instructie Verantwoord Alcoholgebruik is een verplichte instructie 

voor barvrijwilligers, die alcohol verstrekken. Dit is een van de 

regels in de Drank- en Horecawet. De vereniging/organisatie dient er 

zelf voor te zorgen dat deze barvrijwilligers een 

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik krijgen. 

Doel van deze instructie is kennisvergroting 

omtrent alcoholgebruik en de mogelijke 

gevolgen hiervan. In de instructie komen de 

volgende onderwerpen aan de orde: het 

herkennen van probleemsituaties, de 

bewustwording van de problematiek en de 

stimulering van meningsvorming. Aan de IVA is 

geen diploma gekoppeld, er is wel een bewijs 

van deelname. 

Voor vrijwilligers uit de gemeente Brielle, Westvoorne en 

Hellevoetsluis is deelname gratis. 

 

Interesse? Geef dit dan alvast door via 

brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl of 471132 (maandag en 

woensdag) 
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