
• in de gemeente Oldebroek naar schatting 7000 
mensen vrijwilligerswerk doen

• als we dat zouden moeten betalen we zo’n 
8 miljoen euro kwijt zijn

• de meeste mensen vrijwilliger worden omdat ze 
daarvoor gevraagd zijn

• vrouwen veel vaker vrijwilliger zijn in zorg, 
school en kerk en dat mannen dat vooral zijn in 

sport en hobby
• vrijwilligers iets moois doen voor een 

ander en dat dit plezier voor twee is
• vrijwilligerswerk helpt om 

contacten te leggen
• vrijwilligerswerk afl eiding geeft 
• vrijwilligerswerk helpt om eenzame gevoelens 

te verminderen
• de meeste vrijwilligers tussen de 

35 en 44 jaar zijn 
• één op de drie vrijwilligers actief is 

bij meerdere organisaties

Vrijwilligers zijn mensen met het hart op de goede plaats. 
Je zet je in voor iemand die je niet kent en vraagt er niets 
voor terug. Als vrijwilliger doe je dat zonder gehinderd 
te worden door een familiegeschiedenis, professionele 
regels of tijdschema. Kortom je bent er voor de ander, 
zonder meer.

Vrijwilligers zijn er in verschillende soorten en maten. 
Voor de een is het persoonlijk contact het belangrijk-

ste: een goed gesprek, samen boodschappen doen of 
meegaan naar het ziekenhuis. De ander zet zich in om 
iets te doen: de tuin bijhouden, een klusje in huis of een 
fi nancieel advies. Er zijn ook vrijwilligers die meer op 
afstand helpen in een bestuursfunctie of als coördinator.

Is vrijwilligerswerk alleen geven? Van vrijwel alle vrij-
willigers horen we dat het henzelf ook veel oplevert. 
Bijvoorbeeld waardering en zingeving. Zeker in een tijd 

waarin eenzaamheid zoveel voorkomt is vrijwilligerswerk 
plezier voor twee.
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Vrijwilligers houden de samenleving en ook zichzelf 
gezond en veerkrachtig. Er is wel iets veranderd. 
Vroeger stond de hulpvraag van een organisatie 
centraal, er werd dan iemand gezocht die deze 
hulp kon geven. Tegenwoordig wordt er veel meer 
gekeken naar de kwaliteiten en de wensen van 
de vrijwilliger. Hierdoor is vrijwilligerswerk doen 
aantrekkelijker geworden. Want als je kunt doen 
waar je goed in bent en wat leuk en zinvol is, dan 
ga je hier langer mee door. 

Wilt u graag iets voor een ander betekenen of zoekt 
u de hulp van een vrijwilliger? Maak gebruik van 
de vrijwilligersvacaturebank Oldebroek. Ga naar: 
vrijwilligersvacaturebankoldebroek.nl

Vrijwilligers zijn goud

Vrijwilligersvacaturebank 

Wist u dat... 

De Groenploeg van OWIOS is de stille kracht achter 
de accommodatie van voetbalvereniging OWIOS. De 
mannen van de Groenploeg zijn dagelijks aanwezig 
op het sportpark en zorgen dat de kleedkamers 
en de kantine schoon zijn, de bloemperken zijn 
geharkt, het gras wordt gemaaid, het onkruid tus-
sen de tegels wordt verwijderd, de reclameborden 
schoon zijn, dat alles strak in de verf staat en dat 
alle voetbalmaterialen in topconditie zijn.

Ze zijn hiermee de spin in het web voor de ver-
eniging en hierdoor onmisbaar. Door hun inzet 
achter de schermen kunnen de leden zorgeloos 
trainen, spelen en elkaar ontmoeten. De mannen 
krijgen veel complimenten voor hun werk en dat 
is meer dan terecht. 

Bert van Beek is sinds oktober 2019 voorzitter van SWO 
in deze gemeente. Daarvoor heeft hij diverse andere 
bestuursfuncties gehad, zoals in een schoolbestuur, 
sportvereniging en kerk. “Toen mij gevraagd werd 
waarom doe je vrijwilligerswerk, dacht ik: ja, waarom 
eigenlijk? Het is voor mij vanzelfsprekend en ik vind 
het (meestal) ook leuk om te doen.”

Volgens Bert moet je de talenten gebruiken die je hebt 
gekregen. “Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de 
samenleving waar je onderdeel van bent. Als je lid 
bent van een kerkgenootschap of een vereniging of je 
kinderen zijn daar lid, vind ik dat je ook verantwoorde-
lijk bent om je steentje eraan bij te dragen, zodat die 
organisatie kan draaien.”

Bert vindt het een uitdaging om zaken te regelen. “Het 
geeft mij veel voldoening als anderen plezier beleven 
aan de georganiseerde activiteiten. Daarom heb ik ge-
kozen voor bestuursfuncties. Toen ik met pensioen ging 
merkte ik dat ik allerlei sociale contacten ging missen en 
mijn kringetje wel erg klein werd. Ik miste de dynamiek. 
Daarom ben ik op zoek gegaan naar nieuwe uitdagingen. 
Het geeft mij veel voldoening ook op latere leeftijd nog 
iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap. “

Groene Krachten Waarom doe jij 
vrijwilligerswerk?

Als vrijwilliger maak je het verschil

Themapagina: Vrijwilligerswerk

“Vrijwilligerswerk 
is plezier 

voor twee”

Meld je aan als vrijwilliger en maak 
het verschil. Ik spreek uit ervaring.

Deze pagina is tot stand gekomen door het Platform Informele 
Ondersteuning, Sociaal Team en de gemeente Oldebroek. Vragen, 
opmerkingen of ideeën? Mail naar: secretaris@pio-oldebroek.nl 

Ondersteuning 
vrijwilligers
De gemeente ondersteunt vrijwilligers op ver-
schillende manieren:

• Vrijwilligersverzekering
• Vrijwilligersvacaturebank
• Gratis verklaring omtrent gedrag (VOG)
• Combinatiefunctionarissen Sport
• Deskundigheidsbevordering
• Platform Informele Ondersteuning
• Sociaal Team 

Kijk voor meer informatie op:
www.oldebroek.nl/vrijwilligerswerk   

Voorzitter Platform Informele
Ondersteuning

Kees de Jong


