Vrijwillige inzet in de concept-verkiezingsprogramma’s
Vereniging NOV, de belangenvereniging voor het vrijwilligerswerk, heeft de conceptverkiezingsprogramma’s gelezen. Daarbij is gekeken in hoeverre deze aansluiten bij de visie van
Vereniging NOV in het visiedocument ‘Vrijwillige inzet is overal’.
Hier geven we u een schema waarin staat welke partijen op welke onderwerpen uit ons
visiedocument scoren. Ook bevat dit document een letterlijke weergave van de teksten uit de
programma’s over vrijwillige inzet. De complete tekst van alle beschikbare partijprogramma’s vindt
u op www.nov.nl/lobby. Daar kunt u ook het visiedocument van Vereniging NOV ‘Vrijwillige inzet is
overal’ downloaden.
N.B. I Van de LPF, de SGP en EenNL is nog geen partijprogramma beschikbaar.
N.B. II De volgorde van de partijen is die van de huidige samenstelling van de Tweede Kamer.

De Raakvlakken
Het onderstaande schema geeft de raakvlakken weer tussen de partijprogramma’s en de visie van
Vereniging NOV. Een kruisje is gezet als het onderwerp aan bod komt. Een kruisje betekent niet
dat de partij het met Vereniging NOV eens is. De nummers voor de thema’s verwijzen naar de
onderwerpen in het visiedocument. Het eerste, ongenummerde thema verwijst naar de titel van
het visiedocument: Vrijwillige inzet is overal.
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Letterlijke teksten
Hieronder vindt u een compleet overzicht van de tekst in de programma’s die gaat over vrijwillige
inzet. Achter de partijnaam staat het totaal aantal pagina’s dat het programma beslaat. Voor elk
citaat staat het paginanummer waar het citaat vandaan komt. Zo kunt u het makkelijk
terugvinden.

CDA (67 pagina’s)
Pagina 5
Maatschappelijke investeringsagenda: mensen, scholen, instellingen en bedrijven meer ruimte én
ondersteuning geven om vanuit hun eigen gedrevenheid tot volle bloei te komen. Dat betekent
minder regels, meer mogelijk maken, meer faciliteren en toerusten.
Pagina 9
Juist nu participatie op de arbeidsmarkt van zo groot belang is, moeten we er wel voor zorgen dat
er ruimte is voor het gezin, voor opvoeding en voor vrijwilligerswerk.
Pagina 10
Een leefbare buurt, een leefbare stad, een leefbaar land, maken we samen. We mogen van mensen
verwachten dat ze daar actief een bijdrage aan kunnen leveren. Het is daarom goed dit al jong te
leren. Talloze vrijwilligers – jong en oud – geven wat dat betreft het goede voorbeeld.
Gezinnen, scholen en maatschappelijke organisaties, die onze kernwaarden overdragen verdienen
meer de ruimte.
Daarom wil CDA
•
Dat alle jongeren een verplicht maatschappelijke stage van drie maanden volgen tijdens hun
schooltijd.
•
Sport extra geld geven.
Pagina 19
Op die waarden kunnen en moeten we elkaar daarom aanspreken, ook binnen en vanuit religieuze
instellingen en identiteitsgebonden organisaties. En deze waarden moeten ook worden
overgedragen. In de opvoeding, in het onderwijs, in het kunst- en cultuurbeleid, op nationale
feestdagen. Daarom is een gericht gezinsbeleid nodig. Daarom verdient het vrijwilligerswerk
erkenning, ook van de overheid.
Pagina 20
Er is een verschuiving aan de gang van traditionele maatschappelijke organisaties naar nietinstitutionele, kleinschalige initiatieven. Een voorbeeld: tijdelijke actiegroepen die projecten in hun
eigen buurt organiseren. Minder strak georganiseerd misschien, minder voor de lange termijn,
maar met dezelfde inzet en betrokkenheid.
Het CDA hecht eraan dat ook kinderen en jongeren geleerd wordt dat ‘burger zijn’ meer is dan
‘klant zijn van de overheid.’ Wij maken ons sterk voor een verplichte maatschappelijke stage van
drie maanden voor middelbare scholieren. Kennismaking met vrijwilligerswerk stimuleert jongeren
zich een beeld te vormen van hun rol in en hun bijdrage aan de samenleving van morgen. Ook is
het weer een belangrijke extra gelegenheid om kinderen vertrouwd te maken met de waarden en
normen van onze maatschappij – naast alles wat daaraan al gebeurt in gezinnen, op school en in
(sport-) verenigingen.

Vrijwilligerswerk is een cruciale factor in het vormgeven aan maatschappelijke betrokkenheid. Het
CDA wil hieraan nog meer ruimte geven.
Het CDA wil het vrijwilligerswerk blijven stimuleren. De lokale steunpunten moeten als partner van
de gemeente de spin in het web worden en vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Erkenning van het vrijwilligerswerk houdt ook in dat we de vergrijzing kunnen verzilveren.
Optimale ondersteuning van mensen die belemmeringen ondervinden bij het participeren in de
samenleving ontstaat door samenwerking van gemeente, woningbouwcorporaties,
vrijwilligersinitiatieven en welzijnswerk
Ook sport is een bindende factor in de samenleving. Sport is in de visie van het CDA dan ook méér
dan ‘de belangrijkste bijzaak in het leven’. Sport raakt aan alles wat we op dit moment in
Nederland zo belangrijk vinden: gezondheid, veiligheid, normbesef, integratie en maatschappelijke
binding. Meer dan 10 miljoen Nederlanders doen aan sport. Meer dan 1,2 miljoen vrijwilligers zijn
actief bij sportverenigingen en nog veel meer mensen genieten van de sportprestaties van
anderen.
Pagina 21
Het CDA wil verder gaan met het weghalen van belemmeringen in wet- en regelgeving voor
vrijwilligersorganisaties: minder regels, minder bureaucratie en een eenvoudiger
vergunningenstelsel.
Gemeente is eerstverantwoordelijke voor de ondersteuning van vrijwillige inzet. Rijksoverheid
ondersteunt een landelijke helpdesk en kenniscentrum voor vrijwilligerswerk: het centrum zorgt
voor een goede informatievoorziening over wet- en regelgeving en is vraagbaak voor
vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en steunpunten.
Voor mantelzorgers moet vervangende zorg in de vorm van respijtzorg beschikbaar zijn.

PvdA (24 pagina’s)
Pagina 1
Er komen buurtbudgetten die door de bewoners besteed kunnen worden aan het opknappen van
de wijk
Pagina 12
Sport voorkomt dat kinderen te dik worden of dat jongeren zich vervelen. Topsporters geven trots,
binding en ze functioneren als vliegwiel voor de verenigingssport in de samenleving. Nergens zijn
zoveel vrijwilligers actief als in sportverenigingen. Het is een ontmoetingsplaats, een stabiliserende
en bindende factor in de samenleving.
Sterke sportverenigingen: het blijkt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Verenigingen
versterken door:
Minder wetten en regels voor de (sport)verenigingen.
Financiële barrières voor lidmaatschap van sportclubs verkleinen
Pagina 13
PvdA wil meer budget beschikbaar stellen voor de amateurkunst
Pagina 14
Bewoners moeten zich gesteund weten bij hun initiatieven om de buurt schoon te houden

Pagina 22
Betrokkenheid gewaardeerd:
•
We zetten het mes in betuttelende regels die het plezier uit het vrijwilligerswerk halen terwijl
ze bedoeld waren voor commerciële instellingen.
•
Gemeenten en koepelorganisaties gaan het vrijwilligerswerk actiever ondersteunen,
bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen, professionele ondersteuning en andere
begeleiding
•
Steeds meer bedrijven zijn actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De overheid kan dit soort initiatieven steunen

VVD (4 pagina’s)
Pagina 2
Er blijft altijd een groep voor wie betaald werk een stap te ver is. Deze mensen krijgen bijstand,
maar in ruil daarvoor vragen we diegenen die dat kunnen iets terug te doen voor de samenleving.
Denk aan vrijwilligerswerk of mantelzorg. Zo voorkom je bovendien sociaal isolement.

Socialistische Partij (76 pagina’s)
Pagina 22, punt 3.18
Meer ondersteuning wordt gegeven aan mantelzorgers en vrijwilligers. In de mantelzorg wordt ook
zorgverlof mogelijk. Er komen een mantelzorg- en vrijwilligerstoeslag en een hogere belastingvrije
onkostenvergoeding.
Pagina 50
Verstandig om scholen en sportverenigingen de kans te geven met elkaar samen te werken en
gebruik te maken van elkaars ervaringen en accommodaties.
Pagina 57
In het lesprogramma van het middelbaar onderwijs komt ruimte voor een maatschappelijke stage
van een half jaar.

GroenLinks (29 pagina’s)
Pagina 11
Met mensen die het niet lukt werk te vinden sluit de gemeente een participatiecontract. Die zorgt
voor gepaste scholing, gepast werk of helpt bij het starten van een eigen bedrijf. Het uitgangspunt
is participatie, in welke vorm dan ook. Dat kan van alles zijn: erkend vrijwilligerswerk,
gesubsidieerd werk of een combinatie van leren en werken.
Pagina 12
Tijd voor een ander. ….Als het tijd is voor pensioen, willen veel ouderen zich blijven inzetten.
Wellicht als vrijwilliger of misschien door het pensioen uit te stellen….
Pagina 25
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen maximale zeggenschap over het eigenleven.

Gemeenten hebben de plicht om hun participatie zo breed mogelijk te ondersteunen. Zo wordt het
mogelijk om bijvoorbeeld onderwijs te volgen, te sporten en (vrijwilligers)werk te doen.

D66 (96 pagina’s)
Pagina 27
Alle reden dus voor de overheid om de georganiseerde sport te ondersteunen.
Dat kan door de infrastructuur een financiële impuls te geven, maar ook door belemmerende
regels te schrappen en vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken. Ook topsport
verdient adequate ondersteuning. D66 wil dat Nederland in de toekomst de Olympische
Spelen organiseert. Daarvoor moeten nu al in overleg met de sportwereld de nodige
maatregelen in gang worden gezet.

Christen Unie (80 pagina’s)
Pagina 6
Wij streven naar een samenleving waarin mensen tot hun recht komen met al hun talenten en
gaven: betaald of als vrijwilliger, jong of oud, ziek of gezond. En waar niemand afschreven wordt,
maar iedereen meedoet;
Wij streven naar een samenleving waarin mensen tot hun recht komen met al hun talenten en
gaven: betaald of als vrijwilliger, jong of oud, ziek of gezond
Pagina 7
Daarom wil de Christen Unie Langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden en gedeeltelijk
arbeidsongeschikten meer persoonlijk begeleiden op zoek naar werk, betaald of als dat niet lukt - - onbetaald.
Pagina 9
Naast de gemeenschap die de ruim 16 miljoen Nederlanders samen vormen – de publieke
samenleving – zijn er talloze kleinere sociale verbanden: het gezin, culturele gemeenschappen,
kerkelijke gemeenschappen, sportverenigingen, buurtclubs, scholen. Deze hebben een eigen
waarde en functie, die het waard is om te behouden.
Pagina 10
Werk is veelal verengd tot betaald werk en niet zelden verworden tot een keurslijf, nodig om te
voldoen aan de talloze eisen die de huidige maatschappij én mensen zelf aan het leven stellen. De
tijdsdruk die betaald werk op mensen legt, beperkt de ruimte voor zorgarbeid en vrijwilligerswerk.
Het is zaak deze balans te herstellen.
Pagina 19
Om de maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren wordt het opnemen van een sociaal half jaar
fiscaal gestimuleerd met een belastingkorting die vijf jaar van kracht is.
Pagina 25
Ouderen leveren een belangrijke bijdrage aan allerlei (vrijwilligers)taken in de samenleving en de
behoefte aan hun inzet groeit. Eenvoudige regelingen moeten vrijwilligerswerk voor ouderen
mogelijk en aantrekkelijk maken. Vooral scholing en ondersteuning van mantelzorgers is
belangrijk, zodat door de verschuiving van eenvoudige zorg naar vrijwilligers geen kwaliteitsverlies
optreedt.

Pagina 26
Stel ouderen in staat zo lang mogelijk (betaalde) arbeid te verrichten. Dit kan bijvoorbeeld door:
•
vrijwilligerswerk te stimuleren.
Leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kunnen hun maatschappelijke stage
vervullen door als begeleider en trainer op te treden in de amateursport.
Pagina 31
Het veiligheidsbeleid moet voor haar effectiviteit geworteld zijn in de lokale samenleving. De
aanwezigheid van politie in de wijken en de betrokkenheid van lokale vrijwilligers bij de brandweer
zijn belangrijk.
Pagina 33
Het is belangrijk dat burgers beseffen dat zij ook zelf invloed kunnen uitoefenen op de mate van
veiligheid in hun buurt. De politie kan niet alles oplossen. Politie en justitie kunnen hiervan gebruik
maken, bijvoorbeeld via initiatieven als burgernet.
Pagina 56
Er moet ook waardering zijn voor niet betaalde, maar wel uiterst noodzakelijke arbeid als
(mantel)zorg, opvoeding en vrijwilligerswerk. De overheid dient de waarde van die activiteiten in
haar beleid te erkennen en niet volledig het accent te leggen op de bevordering van
(betaalde)arbeidsparticipatie.
Tegenover rechten moeten ook plichten staan. Dit kan betekenen dat mensen die een uitkering
krijgen iets terug doen voor de samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.
Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk vormen de smeerolie van de samenleving en verdienen als
zodanig erkenning en waardering. Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden geen
toekomst. Veel vrijwilligerswerk komt tegenwoordig terecht bij de oudere generaties. Het is goed
dat ouderen die de betaalde arbeid achter zich hebben gelaten, gestimuleerd worden om via
vrijwilligerswerk en/of de vervulling van zorgtaken als mantelzorger actief te blijven in de
maatschappij. Door vrijwilligerswerk te bevorderen en aantrekkelijker te maken, kunnen echter
ook andere leeftijdsgroepen aangesproken worden. Jongeren zijn vaak wel bereid tot
vrijwilligerswerk, maar dan meer op projectmatige basis.
Pagina 57
We kunnen niet zonder mensen die tijd of geld ter beschikking stellen van de samenleving.
Daarom:
•
Wordt vrijwilligerswerk en mantelzorg gestimuleerd en waar nodig ondersteund met fiscale
regelingen of subsidies
•
Krijgen schoolverlaters of oud-studenten de gelegenheid ten minste zes maanden
vrijwilligerswerk te verrichten in de maatschappelijke sector voordat zij betaald werk gaan
verrichten. Als zij dat doen worden zij beloond met een belastingkorting van € 2000,-- per jaar
in de daaropvolgende vijf jaar.

Partij voor de Vrijheid (6 pagina’s)
Pagina 1
Het maatschappelijk middenveld (maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, gezin, kerk
ect.) krijgt de rol die het verdient.
Pagina 3
Sociale dienstverlening/maatschappelijke stage verplicht onderdeel schoolcurriculum voortgezet
onderwijs (3 maanden: ouderenbezoek etc.).

