
     

 

Werknemersvrijwilligerswerk 
 

Motie CDA HILVERSUM  14 november  2018  Nummer M18/81 

 

Onderwerp: werknemersvrijwilligerswerk 

 

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 14 november 2018, 

 

Constaterende dat: 

 dit college meer mensen wil verleiden tot het verrichten van vrijwilligerswerk; 

 uit onderzoek van het CBS blijkt dat het overgrote deel (92%) meestal of altijd plezier heeft in het 

vrijwilligerswerk; 

 uit onderzoek van het CBS blijkt dat meer dan de helft van de vrijwilligers (54%) van mening is dat 

vrijwilligerswerk hen nieuwe inzichten verschaft; 

 Veel commerciele bedrijven hun medewerkers de gelegenheid geven tot het verrichten van 

vrijwilligerswerk onder werktijd om zo een maatschappelijke bijdrage te leveren en een grotere rol te 

vervullen binnen de samenleving. 

 

Overwegende dat:  

 het aantal vrijwilligers steeds meer afneemt; 

 het verrichten van vrijwilligerswerk de samenleving verrijkt; 

 het verrichten van vrijwilligerswerk nieuwe inzichten verschaft en ambtenaren bewuster kan maken 

van wat er speelt in de Hilversumse samenleving; 

 het uitvoeren van vrijwilligerswerk door ambtenaren de organisatie zal verrijken;  

 het gezamenlijk met collega's verrichten van vrijwilligerswerk zeer bevorderlijk is voor een goede sfeer 

op de werkvloer en een betere onderlinge samenwerking ('teambuilding'); 

 het goed is voor een positieve uitstraling van de gemeente Hilversum en goed voor de band tussen 

burgers en de gemeente. 

 

Verzoekt het college:  

Om alle werknemers met een publiek- of privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van de 

gemeente Hilversum, 16 uur per jaar in de gelegenheid te stellen 'werknemersvrijwilligerswerk' te verrichten 

in Hilversum. De invulling van deze uren mag naar eigen inzicht, maar in overleg, worden gedaan, 

individueel of in groepsverband, mits het vrijwilligerswerk in Hilversum plaatsvindt en valt onder de 

algemene definitie van vrijwilligerswerk, namelijk werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en 

onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. 

(https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/mantelzorg-

vrijwilligerswerk/algemeen). 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Gerben van Voorden  

CDA      

     


