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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de rol van vrijwilligerswerk als bijdrage aan de economische en sociale cohesie
(2007/2149(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Vierde verslag over de economische en sociale cohesie (COM(2007)0273),

– gezien Besluit nr. 1904/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma Europa voor de burger 
ter bevordering van een actief Europees burgerschap1,

– gezien Besluit nr. 1719/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 
2006 tot vaststelling van het programma Jeugd in actie voor de periode 2007-20132,

– gezien Besluit van de Raad nr. 2006/144/EG van 20 februari 2006 inzake communautaire 
strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-
2013)3,

– gezien Beschikking van de Raad 2006/702/EG van 6 oktober 2006 betreffende 
communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie4,

– gezien resolutie 2003/C 295/04 van de Raad van 25 november 2003 betreffende 
gemeenschappelijke doelstellingen inzake participatie van en informatie aan jongeren5,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Het bevorderen van de volledige 
participatie van jongeren in het onderwijs, het arbeidsleven en het maatschappelijk leven"
(COM(2007)0498),

– gezien Aanbeveling 2001/613/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juli 2001 
inzake de mobiliteit binnen de Gemeenschap van studenten, personen in opleiding, 
vrijwilligers, leerkrachten en opleiders6,

– gezien het advies van het Comité van de regio's over de bijdrage van vrijwilligerswerk aan de 
economische en sociale cohesie (CdR xxx/08),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake vrijwilligerswerk: 
zijn rol in de Europese maatschappij en zijn invloed (Voluntary activity: its role in European 
society and its impact, SOC/243, CESE 1575/2006),

– gezien het advies van het Comité van de regio's over de rol van verenigingen - een bijdrage 
aan de Europese samenleving (CdR 306/97)7,

– gelet op artikel 158 en 159 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
                                               
1 PB L 378 van 27.12.2006, blz. 32.
2 PB L 327 van 24.11.2006, blz. 30.
3 PB L 55 van 25.2.2006, blz. 20.
4 PB L 291 van 21.10.2006, blz. 11.
5 PB C 295 van 5.12.2003, blz. 6.
6 PB L 215 van 9.8.2001, blz. 30.
7 PB C 180 van 11.6.1998, blz. 57.
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– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2008),

A. overwegende dat er volgens een betrouwbare schatting meer dan 100 miljoen EU-burgers 
vrijwilligerswerk doen8,

B. overwegende dat de eerste bevindingen voortvloeiend uit de implementatie van het handboek 
van de VN over non-profit organisaties (Non-Profit Institutions, NPI's) aangeven dat de 
economische bijdrage van NPI's gemiddeld 5% van het BBP bedraagt en dat zelfs volgens 
voorzichtige ramingen de vrijwilligerstijd goed is voor ruim een kwart van dat percentage9,

C. overwegende dat een recent onderzoek naar vrijwilligerswerk onder organisaties in heel 
Europa een hoge toegevoegde waarde heeft aangetoond: elke 1 EUR die organisaties 
uitgaven aan ondersteuning van vrijwilligers leverden een gemiddeld rendement op ter 
waarde van 3 tot 8 EUR10,

D. overwegende dat de zeer aanzienlijke bijdrage van vrijwilligerswerk aan de opbouw van 
sociaal kapitaal volledig moet worden erkend,

E. overwegende dat het recente verslag van Eurofound concludeerde dat het sociaal kapitaal een 
sleutelelement vormt bij de ontwikkeling van beleid ter aanmoediging van economische 
ontwikkeling op het platteland11,

F. overwegende dat uit een recent onderzoek naar een succesvol stadsprogramma in Aarhus
blijkt dat lokale burgers en vrijwillige inspanning cruciaal waren voor de succesvolle 
invoering van het programma12,

G. overwegende dat er niet alleen een meetbare economische waarde kleeft aan 
vrijwilligerswerk, maar dat het wellicht ook aanmerkelijke besparingen oplevert voor 
openbare diensten, en overwegende het belang in dit verband van het waarborgen dat 
vrijwilligerswerk een aanvulling vormt op datgene wat de openbare diensten leveren en dat 
het niet mag worden ingezet als vervanging daarvan,

H. overwegende dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van 
de vrijwilliger en een positieve invloed heeft op de gemeenschap,

I. overwegende dat er een verband bestaat tussen vrijwilligerswerk en duurzame ontwikkeling,

J. overwegende dat het belangrijk is om optimale werkwijzen te bevorderen en ondersteunen 
voor het managen van vrijwilligerswerk (Volunteer Management Best Practices) onder 
organisaties die werken met vrijwilligers,

K. overwegende dat in bovengenoemde Resolutie van de Raad 2003/C 295/04 de Raad een 
                                               
8 Eurobarometerverslag "Social Reality Stocktaking" (februari 2007)
9 Verslag van de Johns Hopkins University, 'Measuring Civil Society and Volunteering', september 2007, 
www.jhu.edu/ccss
10 Volunteering works", Institute for Volunteering Research and Volunteering, Groot-Brittannië, september 2007
11 Zie Mandl, I., Oberholzner, T., & Dörflinger, C. European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
12 Vestergaard Poulsen, L. "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community", English Summary, The 
Urban II Programme in Aarhus 2002-2007. 
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grotere participatie aanmoedigt van jongeren in de samenleving, participerende structuren, 
vrijwilligerswerk enz.,

L. overwegende dat vrijwilligerswerk een positieve uitwerking kan hebben op de gezondheid 
van mensen13; overwegende dat dit voordeel kan gelden voor alle leeftijden en een 
preventieve functie kan hebben met betrekking tot geestes- en lichamelijke ziekten,

M. overwegende dat er voor vrijwilligerswerk een rol is weggelegd bij de versterking van 
plaatselijke ontwikkelingsinitiatieven en bij de vergemakkelijking van een succesvolle 
implementatie van een aantal door de EU gefinancierde initiatieven, zoals het 
Leader-programma, Interreg en het PEACE-programma,

1. moedigt de lidstaten, regionale en lokale autoriteiten aan de waarde van vrijwilligerswerk te 
erkennen bij het bevorderen van sociale en economische cohesie; moedigt bovendien 
samenwerking met vrijwilligersorganisaties aan en na zinvol overleg met de 
vrijwilligerssector de ontwikkeling van plannen en strategieën ter erkenning, waardering, 
ondersteuning, vergemakkelijking en aanmoediging van vrijwilligerswerk;

2. roept de lidstaten, regionale en lokale autoriteiten op zich daadwerkelijk in te spannen om de 
toegang tot financiering voor vrijwilligersorganisaties eenvoudiger te maken, zonder een 
overdaad aan in te vullen formulieren, administratieve rompslomp of bureaucratie maar wel 
met behoud van de benodigde controle over de besteding van overheidsgeld;

3. vestigt de aandacht van de Commissie op het feit dat het beginsel van partnerschap vervat in 
zowel de communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling 
(programmeringsperiode 2007-2013) als de strategische richtsnoeren van de Gemeenschap 
voor het cohesiebeleid op nationaal niveau niet altijd in acht wordt genomen14 en dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan de nodige bestuursrechtelijke en institutionele stappen te 
ondernemen ter verzekering dat haar eigen beleid, procedures en protocollen daadwerkelijk 
worden nageleefd en ten uitvoer worden gebracht tijdens overleg en onderhandelingen voor 
het Structuurfonds en de daaropvolgende acties;

4. beveelt alle lidstaten aan standaard "NPI-satellietrekeningen" aan te maken en roept op 
vrijwilligerswerk in deze "satellietrekeningen" op te nemen zodat beleidsmakers bij hun 
formulering van het beleid rekening kunnen houden met de NPI’s; verzoekt bovendien om 
evaluatie van methoden om vrijwilligerswerk als aparte categorie op te nemen in de 
statistische rekeningen van EUROSTAT;

5. steunt sterk de mening dat werken als vrijwilliger en vrijwilligerswerk niet de plaats van 
betaald werk mogen innemen;

6. roept de Commissie op toe te werken naar het opzetten van een fondsenbreed systeem dat 
vrijwilligerswerk erkent als bijdrage aan medefinanciering van projecten, en mechanismen te 
ontwikkelen waardoor vrijwilligerswerk naar behoren kan worden begroot; verwelkomt de 
inspanningen van enkele directoraten-generaal van de Commissie tot aanname van een 
begripvollere benadering van de inzet van vrijwilligerswerk als middel de financiering van 
door de EU gefinancierde projecten rond te krijgen;

                                               
13 Zie The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and Community 
Service, 2007) 
14 Zie Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds, Actie Service Europese Staatsburgers, 
november 2004.
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7. roept de Commissie op de mogelijkheden voor oudere vrijwilligers te bevorderen met behulp 
van programma’s die parallel kunnen lopen aan en een aanvulling kunnen vormen op het 
programma 'Jeugd in actie' en bovendien specifieke programma’s te bevorderen ter 
stimulering van intergenerationeel vrijwilligerswerk;

8. moedigt de lidstaten aan vrijwilligerswerk binnen alle gemeenschappen zowel reëel als 
virtueel te stimuleren, bijv. vrijwilligerswerk in gezinsverband, of door marginale groepen of 
groepen die geen vrijwilligerstraditie kennen;

9. roept de Commissie op de erkenning te verhogen van vrijwilligerswerk als activiteit voor het 
opdoen van bekwaamheden en vaardigheden via de YOUTHPASS, en tegelijkertijd te 
waarborgen dat vrijwilligerswerk niet wordt beschouwd als supplement van formele scholing 
maar als aanvulling daarop; roept bovendien op tot onderzoek naar de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk kader en een gemeenschappelijke taal waarbinnen nationale/lokale
instrumenten opereren ter vergroting van de mobiliteit van vrijwilligers;

10. roept de Commissie en de lidstaten op onderzoek te doen naar de aanneming van een 
Europees handvest voor vrijwilligers waarin de rol van vrijwilligersorganisaties wordt 
vastgelegd, met inbegrip van hun rechten en verantwoordelijkheden;

11. roept de Commissie, de lidstaten alsmede de regionale en lokale autoriteiten op 
vrijwilligerswerk te stimuleren via het onderwijs op alle niveaus en de mogelijkheid van 
vrijwilligerswerk al in een vroeg stadium van het onderwijssysteem te introduceren, zodat het 
wordt beschouwd als een normale bijdrage aan het leven in een gemeenschap; dergelijk werk 
te blijven stimuleren naarmate leerlingen ouder worden en bijv. op het derde niveau 'service 
learning' te vergemakkelijken, waarbij studenten met vrijwilligers-/gemeenschapsgroepen 
volgens een partnerschapmodel samenwerken als onderdeel van hun lesprogramma voor het 
behalen van een diploma/bul, de koppeling tussen de vrijwilligers- en onderwijssector op alle 
niveaus aan te moedigen en vrijwilligerswerk als onderdeel van een levenslang leerproces te 
bevorderen;

12. roept de Commissie op onderzoek te doen naar de invoering van een rechtsgrondslag in het 
Gemeenschapsrecht waarbij vrijwilligersorganisaties worden vrijgesteld van de betaling van 
BTW op aankopen;

13. roept de lidstaten op een duurzame vrijwilligersinfrastructuur op te zetten die kwesties 
behandelt zoals structurele ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, onder eerbiediging 
van het subsidiariteitsbeginsel;

14. beveelt aan dat 2011 wordt uitgeroepen tot Europees jaar van de vrijwilligers;

15. erkent de diversiteit van vrijwilligerswerk in de lidstaten, maar moedigt de lidstaten en 
regionale en lokale autoriteiten aan waar mogelijk van elkaar te leren door uitwisseling van 
de beste werkwijzen op alle niveaus;

16. beveelt de bevordering aan van grensoverschrijdende vrijwilligersprojecten;

17. roept de Europese Commissie op om "vrijwilligersvriendelijkheid" tot prioriteit te maken op 
alle terreinen van het beleid en de regelgeving;

18. roept de desbetreffende belanghebbenden op adequate informatie te verstrekken aan burgers 
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over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk;

19. dringt er bij de Commissie op aan naast Plan D voor democratie, dialoog en debat een Plan V 
op te stellen voor waardering, erkenning en waarborging van de zichtbaarheid van 
vrijwilligers (Valuing, Validating and ensuring Visibility of Volunteers);

20. verzoekt de Commissie haar visumbeleid te herzien voor deelnemers van buiten de EU aan 
erkende EU-vrijwilligersprogramma’s, met het oog op de invoering van een vrijer 
visumregime met name voor vrijwilligers uit buurlanden van de EU;

21. verzoekt zijn voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
Comité van de regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité.
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TOELICHTING

Inleiding

Vrijwilligerswerk levert een onbetaalbare bijdrage aan de maatschappij. Betrokkenheid bij 
vrijwilligerswerk is een tastbare uiting van een participerende democratie en er bestaat een sterk 
verband tussen vrijwilligerswerk en actief burgerschap.
Het meeste vrijwilligerswerk vindt plaats op lokaal of regionaal niveau en partnerschap vormt 
het belangrijkste instrument voor het waarborgen van een zinvolle betrokkenheid van 
vrijwilligersgroepen. De synergie die ontstaat door oprecht partnerschap voegt reële waarde toe 
aan alle uitkomsten. Het beginsel van partnerschap wordt zelfs helder verwoord in de 
Verordening houdende de algemene bepalingen inzake het EFRO, het ESF en het 
Cohesiefonds.15

Op lokaal/regionaal niveau vergemakkelijkt vrijwilligerswerk de betrokkenheid van lokale 
actoren, die door participatie, betrokkenheid en actie sterker worden. Die verworven kracht 
vergroot het zelfvertrouwen en de motivatie en kan in regionaal verband aanzienlijk bijdragen tot 
de regionale identiteit.

Op nationaal niveau kan die verworven kracht de relatie tussen de burger en de staat veranderen 
van een cliënt/beschermheerverhouding in een verhouding waarin burgers door collectieve actie 
een zinvolle taak kunnen hebben bij het leveren van een positieve bijdrage aan het leven van de 
Gemeenschap. Opgemerkt dient te worden dat een dergelijk resultaat in het algemeen wordt 
toegejuicht, maar door de mensen 'met autoriteit' niet altijd wordt gewaardeerd. Daar bestaat een 
aantal redenen voor, niet in het minst het feit dat op participatie gebaseerde procedures gezien 
kunnen worden als een bedreiging voor de status quo en soms lastig zijn. Een recent onderzoek 
door ECAS (Actie Service Europese Staatsburgers) naar de betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties in acht nieuwe lidstaten laat zien dat de partnerschapssituatie onbevredigend is.16

Deze 'Illusion of Inclusion'17 moet worden aangepakt, wil het beginsel van partnerschap worden 
geëerbiedigd zoals het door alle EU-instellingen wordt ondersteund. Het Witboek over Europese
governance18 pleit voor "een groter engagement van mensen en organisaties aan de basis in de 
plaatselijke democratie" in een partnerschap waarin verschillende niveaus verenigd zijn.19 Voor 
veel mensen is deelname aan een vrijwilligersorganisatie wellicht hun enige ervaring met 
democratische processen buiten het normale electorale kader om20, en de desbetreffende 
autoriteiten moeten die betrokkenheid vereenvoudigen.

Volgens de mededeling van de Commissie over versterking van de rol van 
vrijwilligersorganisaties is de raming dat in de EU-15 tussen een derde en de helft van de 

                                               
15 Verordering (EG) nr. 1083/2006 van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1260/1999. Artikel 9. PB L 210 van 11.7.2006, blz. 38.
16 Zie Harvey, B., juli 2004. 'The Illusion of Inclusion.' Access by NGOs to the structural funds in the new member 
states of eastern and central Europe. Report for the European Citizen Action Service.
17 Zie Harvey, B., juli 2004. 'The Illusion of Inclusion.' Access by NGOs to the structural funds in the new member 
states of eastern and central Europe. Report for the European Citizen Action Service.
18 Zie het Witboek over Europese governance van de Commissie COM(2001) 428 def., Brussel van 25.7.2001, deel 
III, 3.1
19 Harvey, B., juli 2004. 'The Illusion of Inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new member states 
of eastern and central Europe. Report for the European Citizen Action Service. 
20 Zie Mededeling van de Commissie over versterking van de rol van verenigingen en stichtingen in Europa. (1998)
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bevolking zich bezighoudt met enige vorm van vrijwilligerswerk21, en hoewel de cijfers en het 
soort activiteiten in de verschillende landen variëren, zijn er meer dan 100 miljoen burgers 
betrokken bij vrijwilligerswerk in de EU-27.22 Daarom zal op Europees niveau het bevorderen 
van vrijwilligerswerk door communautair beleid, de ondersteuning van vrijwilligerswerk met 
behulp van Europese fondsen en de erkenning van en committering aan vrijwilligerswerk helpen 
bij het leggen van directe verbanden tussen burgers, hun gemeenschap en de EU. 
Een van onze grootste uitdagingen is de beheersing van het mondialiseringsproces, met name op 
vlakken waarop burgers het idee hebben dat besluiten die van invloed zijn op hun toekomst 
buiten hen om genomen worden en men het gevoel heeft weinig tot geen controle te hebben over 
de zich ontvouwende mondiale gebeurtenissen. Vrijwilligerswerk kan worden gezien als tegengif 
tegen enkele van de negatieve gevolgen van de mondialisering op terreinen waarop de burgers 
niet alleen maar consument zijn maar ook als katalysator voor verandering kunnen fungeren door 
beïnvloeding van lokale acties ter verbetering van hun economische omstandigheden en 
verbetering van de kwaliteit van leven binnen hun gemeenschap. Zodoende kunnen ze een 
gevoel van behoren en verbondenheid kweken. Zo ook kunnen vrijwilligers waarde toevoegen 
aan de positieve gevolgen van de mondialisering, bijv. door zich bezig te houden met e- of
virtueel vrijwilligerswerk. Virtueel vrijwilligerswerk is vrijwilligerswerk dat geheel of 
gedeeltelijk via internet wordt verricht. Het maakt vrijwilligerswerk mogelijk door mensen die 
vanwege een gebrek aan tijd, uit persoonlijke voorkeur of wegens een handicap of verplichtingen 
thuis niet in staat of bereid zijn buiten de deur vrijwilligerswerk te doen. Mensen die voor 
vrijwilligerswerk naar het buitenland reizen dragen in hoge mate bij aan de interculturele dialoog
en het intercultureel begrip, net zoals immigranten dat doen die zich vrijwillig inzetten in hun 
"nieuwe" gemeenschap.

Op persoonlijk niveau bevordert vrijwilligerswerk het gevoel van eigenwaarde naast het gevoel 
van verbondenheid met anderen. Vrijwilligerswerk is misschien wel onze duurzaamste vorm van 
hernieuwbare energie. 

Definitie

Ten behoeve van dit verslag definieer ik vrijwilligerswerk aan de hand van de volgende criteria:
1) Vrijwilligerswerk vindt niet plaats voor een geldelijke beloning, d.w.z. het is onbetaald
2) Mensen doen het uit eigen vrije wil
3) Het gebeurt ten gunste van derden, buiten de familie- en vriendenkring
4) Iedereen kan het doen
Er bestaat een aantal verschillende soorten vrijwilligerswerk en die omvatten globaal zelf- of 
wederzijdse hulp, liefdadigheid of dienstverlening aan anderen, campagne voeren en pleiten en 
participatie en zelfbestuur.23

Europees Vrijwilligerswerk (EVS) is een specifiek soort vrijwilligersdienst die door de Europese
Commissie wordt ondersteund onder het 'programma Jeugd in actie 2007-2013'. Dat geeft 
jongeren de kans hun persoonlijke toewijding te tonen door middel van onbetaald fulltime 
vrijwilligerswerk in een ander land binnen of buiten de EU. 

Sociaal kapitaal

                                               
21 Zie Mededeling van de Commissie over versterking van de rol van verenigingen en stichtingen in Europa. (1998). 
p. 4. 
22 Zie Eurobarometerverslag "Social Reality Stocktaking" (februari 2007) 
23 Measuring Volunteering, A Practical Toolkit. Independent Sector and United Nations Volunteers.
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In tal van maar niet in alle gevallen speelt vrijwilligerswerk een belangrijke rol bij de realisatie 
van sociaal kapitaal. Vrijwilligerswerk fungeert vaak als katalysator voor verenigingsactiviteiten
en zodoende ook voor de opbouw van sociaal kapitaal, met name op het platteland of in 
economisch achtergebleven gebieden. Sociaal kapitaal is lastig te omschrijven, maar het omvat 
in elk geval de volgende elementen: vertrouwen, samenwerken en delen, sociale netwerken, 
participatie in gemeenschappelijke gedragsnormen, een gevoel van toewijding en erbij horen. 
Sociaal kapitaal is een onzichtbare hulpbron die schuilgaat in de relaties binnen en tussen 
groepen. 

Het document Social Capital - 'The Missing Link' vermeldt dat "natuurlijk kapitaal, fysiek of 
geproduceerd kapitaal en menselijke kapitaal van oudsher worden gezien als de bouwstenen van 
het vermogen van naties en als de basis voor economische groei en ontwikkeling. Tegenwoordig
beseft men echter dat deze drie soorten kapitaal slechts deels het economische groeiproces
bepalen, omdat ze geen rekening houden met de manier waarop interactie plaatsvindt tussen de 
economische actoren en waarop zij zichzelf organiseren om groei en ontwikkeling tot stand te 
brengen. De ontbrekende schakel is het sociaal kapitaal." 24

Verscheidene studies hebben aangetoond dat vrijwilligerswerk als integraal onderdeel van het 
sociaal kapitaal een belangrijke rol speelt bij het verkleinen van economische ongelijkheden.25

Met name het onderzoek met de titel 'Social Capital in the European Values Study Surveys'26

komt tot de conclusie dat "sociaal kapitaal in termen van actief vrijwilligerswerk positief 
gekoppeld is aan regionale economische groei". Zo ook stelt 'A survey of socio-economic 
disparities between the regions of the EU' van Daniel Moucque27 dat sociaal kapitaal een 
belangrijke factor vormt bij het verkleinen van regionale ongelijkheden. 

De bijdrage van vrijwilligerswerk aan de economische cohesie

Vrijwilligerswerk ondersteunt de doelstellingen van Lissabon door:

1) Het bevorderen van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol bij het verwerven van vaardigheden en het 
verbeteren van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van de vrijwilliger. Vrijwilligers doen een 
omvangrijk scala van vaardigheden en bekwaamheden op. Volgens de Commissie in haar laatste 
mededeling over het bevorderen van de volledige participatie van jongeren in het onderwijs, het 
arbeidsleven en het maatschappelijk leven28, levert vrijwilligerswerk waardevolle, niet-formele 
leerervaring op die jongeren in staat stelt vaardigheden te verwerven en die hun overgang van het 
onderwijs naar het arbeidsleven vergemakkelijkt. Bovendien concludeerde de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2005 dat een "grotere eigen inbreng in de 

                                               
24 Grootaert, C. "Social Capital: The Missing Link". Social Capital Initiative Working Paper No. 3. De Wereldbank
(april 1998). 
25 Zie Zak and Knack - Trust and Growth.
     Zie Fukuyama's Study on Trust, (1995)
     Zie Knack and Keefer (1995,1997) Paper on Social Capital.
     Zie Sonja Mikkelsen, Manager, Urban programme II Aarhus, Denmark "A model for developing deprived 
neighbourhoods.
26 Zie Van Schaik, Universiteit van Tilburg. "Social Capital in the European Values Study Surveys".
27 Daniel Moucque werkt bij het directoraat-generaal Regionaal beleid van de Europese Commissie. Hij heeft de 
eindredactie gedaan over het zesde periodiek verslag en was co-auteur van het eerste cohesieverslag.
28 COM(2007)0498



PR\702000NL.doc 11/12 PE400.301v01-00

NL

doelstellingen van de nieuwe Lissabon-agenda aan de basis noodzakelijk was, evenals 
betrokkenheid van regionale en lokale organisaties en sociale partners". Daarin werd ook 
herhaald dat de strategische richtsnoeren29 het belang erkennen van die betrokkenheid. 
Opgemerkt dient te worden dat vrijwilligerswerk dan wel een voornaam instrument is om de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te bevorderen, maar dat het niet mag worden ingezet als een 
alternatieve werkgelegenheidsmaatregel. Vrijwilligerswerk is ook een levenslang leerproces.
Dankzij vrijwilligerswerk krijgen de kwetsbaarste groepen in de samenleving de kracht hun 
leven te veranderen, actief betrokken te raken bij de maatschappij en dankzij de verworven 
vaardigheden en bekwaamheden toegang te verkrijgen tot beter betaalde banen of een weg terug 
te vinden naar een opleiding. 

2) Het stimuleren van sociale insluiting
Als informele en niet-formele leerervaring biedt vrijwilligerswerk echte kansen aan mensen die 
van het formele onderwijssysteem zijn uitgesloten en aan langdurig werklozen. Uit beschikbaar 
onderzoek blijkt dat mensen die vrijwilligerswerk hebben gedaan minder snel werkloos raken.30

Gezien het feit dat bijna één op de zes jongeren in de EU vroegtijdig de school verlaat en één op 
de vier jong volwassenen (25-29 jaar) het hoger secundair onderwijs niet afronden31, kunnen de 
vaardigheden die vrijwilligers opdoen bijzonder waardevol blijken te zijn voor hun toegang tot 
werk en ter bevordering van hun voor sociale insluiting.

De economische waarde van vrijwilligerswerk

Volgens het verslag van de Johns Hopkins University, 'Measuring Civil Society and
Volunteering' dat op 25 september 2007 werd uitgegeven32, draagt de non-profitsector (NPI-
sector) in tal van landen ongeveer net zoveel bij aan het bruto binnenlands product als de bouw-
en financiële wereld en twee keer zoveel als de nutsbedrijven. Dat betekent dat de sector in de 
bestudeerde landen goed is voor 5-7% van het BBP. Deze bevindingen berusten op gegevens van 
officiële bureaus voor de statistiek in acht landen (Australië, België, Canada, de Tsjechische 
Republiek, Frankrijk, Japan, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten). Er dient te worden 
opgemerkt dat nog eens twintig landen, zowel ontwikkelde landen als landen in ontwikkeling,
zichzelf hebben verplicht dit soort satellietrekeningen te gaan openen en dat een aantal andere 
landen op het punt van invoering staat. Dit illustreert duidelijk dat steeds meer landen het belang 
ervan inzien om vrijwilligerswerk in hun nationale rekeningen op te nemen.

De bijdrage van vrijwilligerswerk aan de sociale cohesie

Vrijwilligerswerk speelt een grote rol bij de bevordering van sociale cohesie. Op Europees
niveau vertaalt vrijwilligerswerk Europese normen en waarden zoals solidariteit, sociale cohesie 
en insluiting naar de praktijk. Vrijwilligerswerk stelt mensen in staat een gevoel van richting, 
verantwoordelijkheid en structuur in hun leven terug te krijgen. 

Vrijwilligerswerk voor alle generaties
Vrijwilligerswerk vergroot de verbondenheid van jongeren met hun gemeenschap. Door 

                                               
29 Beschikking van de Raad nr. 2006/702/EG van 6 oktober 2006 betreffende communautaire strategische 
richtsnoeren inzake cohesie. Overweging nr. (7). PB L291/12
30 Eindverslag van de algemene vergadering van 23.03.07 van het CEV. (Parijs, Frankrijk) 
31 COM(2007)0498
32 Verslag van de Johns Hopkins University, 'Measuring Civil Society and Volunteering', september 2007.
www.jhu.edu/ccss.
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verantwoordelijkheid aan jongeren terug te geven, kunnen zij iets voor zichzelf betekenen. 
Oudere vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren door te putten uit hun kennis en ervaring. 
Dankzij demografische veranderingen is vrijwilligerswerk door ouderen een gigantische, nog 
niet aangeboorde hulpbron binnen onze gemeenschappen. Wanneer jongeren en ouderen zich 
inzetten voor plaatselijke activiteiten, vormt vrijwilligerswerk een manier om de generaties 
samen te brengen op een terrein waarop ze van elkaar kunnen leren en het onderlinge begrip 
kunnen verhogen. 

Vrijwilligerswerk in verdeelde samenlevingen

In Noord-Ierland hebben vrijwilligers, die vaak financieel ondersteund werden door PEACE of
INTERREG, een sleutelrol gespeeld bij de verzoening en de opbouw van vrede. Vrijwilligers uit 
verschillende maatschappelijke en politieke tradities en met een verschillend geloof hebben 
samengewerkt aan concrete projecten en zodoende geholpen de vertrouwensband tussen de 
verdeelde gemeenschappen te herstellen. Soortgelijke resultaten zijn geboekt in Cyprus en de 
Baltische staten. 

Vrijwilligerswerk kan de integratie en interculturele dialoog bevorderen

Vrijwilligerswerk maakt het migranten en staatsburgers van derde landen gemakkelijker 
betrokken te raken bij de plaatselijke gemeenschap. Het vereenvoudigt ook de interculturele
dialoog en de uitwisseling van ervaringen. Het kan daarnaast dienen als een instrument voor 
jongeren in het buitenland om positieve ervaring op te doen met diversiteit, en zo kan het 
discriminatie en vooroordelen helpen voorkomen.

Vrijwilligers dragen rechtstreeks bij aan de culturele ontwikkeling

Vrijwilligerswerk staat garant voor meer kansen tot culturele expressie en participatie. 

Slotopmerking

Onze rol in het Parlement moet bestaan uit het waar mogelijk toevoegen van waarde aan het 
goede werk dat in de lidstaten reeds wordt verricht. We moeten waarborgen dat beleid, 
procedures enz. van de Gemeenschap in acht worden genomen teneinde de synergie tot stand te 
brengen die zorgt voor een toegevoegde waarde. 

We moeten de ontwikkeling van de civiele samenleving en de participerende democratie 
aanmoedigen, het daarbij de burger gemakkelijker maken om van dat proces deel uit te maken en 
zodoende echt betekenis geven aan het doel Europa dichter bij de burger te brengen. Het 
bevorderen, ondersteunen en vergemakkelijken van vrijwilligerswerk en vrijwillige activiteiten 
zal samen met de groei van het sociaal kapitaal een instrument van onschatbare waarde bewijzen 
te zijn voor het behalen van dat resultaat.
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