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De waarde van vrijwilligerswerk 

In een serie van vier artikelen behandelen Lucas Meijs, 

Lonneke Roza en Judith Metz de waarde van vrijwilligerswerk.  

 

 

 

 

De vier artikelen staan op 

www.socialevraagstukke

n.nl 

Het zijn:                             

1. Verplichten is slecht voor individuele waarde 

vrijwilligerswerk.  

Steeds meer gemeenten besluiten tot verplicht 

vrijwilligerswerk voor werklozen. Critici zien hierin 

verdringing op de arbeidsmarkt en dwangarbeid. De 

auteurs stellen juist  de waarde van vrijwilligerswerk ‘an 

sich’ voorop.  

 

2. Wie profiteert van de kostenbesparing? 

Het denken over vrijwilligerswerk staat deels in het 

teken van geld. De vraag wie kosten bespaart en wie 

daarvoor inlevert, wordt genegeerd. Kanttekeningen bij 

de legitimiteit van het beroep van gemeenten op 

vrijwilligers.  

 

3. Beroepskrachten vervangen door vrijwilligers?  

In de thuiszorg, in buurthuizen, in de dagbesteding, bij 

opvoedondersteuningen en de wijkaanpak worden  

beroepskrachten steeds vaker vervangen door 

vrijwilligers. Maar in hoeverre zijn beroepskrachten en 

vrijwilligers uitwisselbaar?  

 

4. Vrijwilligerswerk geeft sociale sector legitimiteit.  

Uitwassen en schandalen ondermijnen het vertrouwen in 

de sociale sector. Meer fundamenteel gaat het om een 

verlies van legitimiteit. Directe betrokkenheid, zoals bij 

vrijwilligerswerk, creëert legitimiteit.  

 Zorgt vrijwilligerswerk voor een lang en gelukkig 

leven?                            

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/centrumvrijwiligerswerk.nl 
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Balie van het Centrum 

Vrijwilligerswerk in bibliotheek 
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Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn meer tevreden met 

hun leven en gemiddeld minder depressief dan mensen die 

geen vrijwilligerswerk doen. Dat concludeerden Britse 

onderzoekers op basis van een literatuuroverzicht van 40 

studies m.b.t. het verband tussen vrijwilligerswerk en 

gezondheid. Een positief verband met een betere 

lichamelijke gezondheid werd niet aangetoond, al zouden 

vrijwilligers volgens een meta-analyse van 5 studies iets 

minder kans hebben om vroeg te overlijden. 

 

Enkele nieuwe vacatures bij onze Vrijwilligers 

Vacaturebank: 

 

De Sjoel is voor een belangrijk deel afhankelijk van 

vrijwilligers. Gelukkig is een flink aantal mensen bereid zich 

geheel belangeloos voor dit doel in te zetten. 

Voor het ontvangen van gasten bij 

verschillende gelegenheden zoeken wij nog 

mensen die via oproepbasis vrijwillig de Sjoel 

op deze manier willen ondersteunen.  

 

En wij zoeken nog mensen die de huidige 

gidsengroep willen versterken. Het gaat 

daarbij om het rondleiden van (groepen) toeristen door de 

Sjoel, vertellen over de geschiedenis van de voormalige 

synagoge en over de joodse gewoontes en gebruiken. 

Vacature 6.010/rubriek Cultuur 

 

 

De Volksuniversiteit Westvoorne heeft tot doelstelling het 

aanbieding van lezingen, cursussen, films en excursies. De Vu 

zoekt een vrijwilliger die kan meedenken en aandragen van 

items voor een leer-/cursusprogramma in een groep. eventueel 

uitwerken en/of begeleiden met andere 

commissieleden van bijvoorbeeld een 

lezing of cursus. Vacature 

7.060/rubriek Overig 

 

 

 

 

 

Stelt u geen prijs meer op deze nieuwsbrief, meldt het ons: 

brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl 

 

 

 

 

 


