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Vrijwilligersplan parochie Sint Willibrordus 
 

1 Vooraf 
 
Een parochie is in strikte zin geen vrijwilligersorganisatie, hoewel het wel zo is dat het 
gezicht van een parochie al heel lang bepaald wordt door vrijwilligers. De 
eindverantwoordelijkheid van een parochie berust bij een beroepskracht, te weten de 
pastoor. Het aantal pastorale beroepskrachten zal het komende decennium nog sterk 
afnemen, zodat voor veel mensen de meeste tijd het gezicht van de kerk niet een ander zal 
zijn dan dat van medegelovigen. De Kerk is van oudsher ook geen organisatie van 
beroepskrachten. Iedereen die lid is, is welkom om zijn of haar gaven in te zetten ten  
behoeve van de activiteiten voor en de instandhouding van de parochie en de 
geloofsgemeenschappen.  
 
Een leidende tekst uit de Bijbel is 1 Kor, 12, 4-11: 
Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.  Er zijn verschillende vormen van 
dienstverlening, maar de Heer is een en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, 
maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de 
openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord 
van wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest;  aan een derde 
door dezelfde Geest het geloof; en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te 
genezen, de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, 
het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. Dit alles is het werk van één 
en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. 

 
In  het pastoraal beleidsplan 2014-2016 (‘Waardevol en Belangeloos, wat een geluk voor 
u...’) wordt de missie van de parochie geformuleerd. Als je die vertaalt in het kader van het 
vrijwilligersplan, dan geldt: iedereen die wil werken aan 
 
het doorgeven van het geloof aan volgende generaties en aan alle geïnteresseerden in De Liemers, 
met respect voor plaatselijk gegroeide vormen en tradities, maar passend bij de moderne tijd, op een 
wijze die recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen … 
en zo een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid van de omgeving en het welzijn van de mensen, 
speciaal hen die moeite hebben met de snelheid van deze tijd, die niet het geluk hebben gezond te 
zijn, geen succes hebben in hun loopbaan of die financieel te kort komen 

en praktisch kan samenwerken met de collega-vrijwilligers, het bestuur en pastores, is in 
principe welkom en mag rekenen op een plek in de organisatie, begeleiding en toerusting. 
 
 

2 Zorg voor de vrijwilligers 
 
Vrijwilligers zijn voor de kerk van levensbelang. Zonder hun inzet zou het kerkelijk aanbod 
aanmerkelijk verschralen. Voor vrijwilligers is de inzet voor de kerk meestal niet ‘van 
levensbelang’.  Zij kunnen hun energie en talenten op verschillende andere plekken ook 
inzetten. Voor vrijwilligers  is het dus van belang dat zij zich welkom, veilig en gewaardeerd 
voelen en dat hun talenten in het kerkelijke vrijwilligerswerk tot ontplooiing kunnen komen.  
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2.1 Veiligheid en aansprakelijkheid 
 
2.1.1 risicomanagement 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met beheer en exploitatie van 
gebouwen, begraafplaatsen en voor financiën. De pastoor, die tevens voorzitter van het 
bestuur is, is de eindverantwoordelijke voor al het  pastoraat namens de parochie.  Bestuur 
en pastoraal team verschaffen daarom duidelijkheid over enerzijds wat van vrijwilligers mag 
worden verwacht en anderzijds wat tot het werk van het pastoraal team of het bestuur 
hoort. Van de taken die risico in zich meedragen en die worden uitgevoerd door vrijwilligers 
geldt dat ze alleen uitgevoerd worden als de veiligheid redelijkerwijs gegarandeerd is.* 
 
De belangrijkste en terugkerende ‘risicovolle’ activiteiten kunnen op een rijtje worden gezet 
(risico-inventarisatie). Van de geïnventariseerde activiteiten wordt bepaald hoe er mee moet 
worden omgegaan en of de risico’s die de mensen lopen, die die activiteiten uitvoeren, wel 
of niet worden getolereerd. Als grondregel geldt: als er risicovolle taken worden verricht 
waarvan niet is vastgesteld dat ze veilig kunnen gebeuren, dan mogen ze niet worden 
uitgevoerd door vrijwilligers. Voor een aantal activiteiten zal dus gelden dat ze moeten 
worden uitbesteed aan professionals. 
Belangrijkste risicofactoren waar op gelet wordt, zijn : het werken op hoogte en het werken 
met gereedschappen. Als gereedschap niet deugdelijk of veilig is mag het niet worden 
gebruikt. Gereedschap wordt aangeschaft door hiervoor door het bestuur aangewezen 
vrijwilligers uit de betreffende werkgroep. Het bestuur ziet er op toe dat de deugdelijkheid 
en veiligheid van gereedschappen periodiek wordt gecontroleerd. 
Van vrijwilligers wordt ook ‘risicomanagement’ verwacht. 
 
Vrijwilligers dienen het bestuur op de hoogte te stellen van (terugkerende) werkzaamheden, 
waarbij eventuele risico’s aan de orde zijn, de wenselijke werkwijze en hoe e.e.a. in de 
werkgroepen geregeld is. Bij niet beschreven activiteiten, waar (ook al is het minimale) 
twijfel bestaat, geldt dat de vrijwilliger vooraf aan het uitvoeren van de taak overlegt met 
het bestuur. Daarnaast geldt: 
 

• er wordt, vooraf aan het overleg aan het bestuur, overlegd met collega-vrijwilligers, 
in ieder geval ook met de voorzitter van de (werk)groep 

• de argumentatie ‘dat het geld kost als het op een andere manier gebeurt’, mag nooit 
door vrijwilligers te berde worden gebracht om enig risico te nemen of gevaar op te 
roepen  

• (-als vrijwilligers tot de conclusie komen dat iets ‘nog net’ kan, vindt het bestuur per 
definitie dat het niet kan.) 

 
Samenvattend: als er risicovolle taken worden verricht waarvan niet is vastgesteld dat ze 
veilig kunnen gebeuren, hetzij in een beschreven risico-inventarisatie, hetzij in overleg met 
het bestuur, dan mogen ze niet worden uitgevoerd door vrijwilligers. Als niet over deze 
taken van te voren is overlegd door de vrijwilligers met het bestuur, dan is het 
parochiebestuur niet verantwoordelijk. 
*zie bijlage ALARP 
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2.1.2 verzekeringen 
Vrijwilligers van de parochie zijn via het Bisdom verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. 
Ook is er via het bisdom een verzekering voor ongevallen tijdens de werkzaamheden en 
tijdens de  rechtstreekse reis van en naar huis. Naast deze verzekering heeft de 
gemeentelijke overheid op instigatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook een 
verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Deze verzekeringen voldoen aan algemeen 
aanvaarde maatschappelijke normen voor aansprakelijkheid tegenover vrijwilligers. De 
omvang van de dekking wordt gepubliceerd op de website. Wanneer vrijwilligers die te laag 
vinden, kunnen zij ook zelf een ongevallenverzekering afsluiten. 
 
Het bestuur ziet er op toe dat de dekking van de ongevallenverzekering hoog genoeg is. 
Daarbij wordt ook gekeken naar de dekking voor bijkomende en indirecte kosten, als er 
ongelukken gebeuren. Eventueel sluit het een verzekering af boven de verzekering die loopt 
in bisdomsverband. 
 
In de praktijk is het zo dat de deelname aan het verkeer voor veel vrijwilligers een 
belangrijke risicofactor is. Als vrijwilligers voor de kerk actief zijn worden ze geacht op 
deugdelijke fietsen te rijden, in APK-gekeurde auto’s en zich te houden aan de geldende 
verkeersregels. Het bestuur zorgt dat het vrijwilligersverzekeringenpakket ook de 
verkeersdeelname bestrijkt en zo mogelijk ook de indirecte kosten vergoedt (zoals evt. 
premieverhoging bij een allriskverzekering.) 
 
Er kunnen zaken spelen waar ook een verzekering geen soelaas biedt en dat de parochie 
juridisch niet aansprakelijk is. Afhankelijk van alle omstandigheden zal het bestuur dan 
bekijken of niet toch een tegemoetkoming kan worden verstrekt, eventueel in overleg met 
de parochiële caritasinstelling. 
 
2.1.3 overig 
2.1.3.a financiën 
Het werken met geld heeft ook een risico in zich en ook daarbij spelen zaken als 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Het bestuur ziet er op toe dat er bij alle 
financiële handelingen, geld tellen, overdragen, administreren in de regel minimaal twee 
personen betrokken zijn en dat het effect van alle handelingen binnen zo kort mogelijke tijd 
zichtbaar is in de financiële administratie. 
 
2.1.3.b pastoraat 
Het pastoraal team ziet er op toe dat vrijwilligers die pastorale taken vervullen integer, 
discreet en in voldoende mate representatief te werk gaan. Het pastoraal team is ‘stante 
pede’ beschikbaar om in geval van problemen op dit vlak actie te ondernemen. 
 

2.1.3.c cultuur en sfeer 
In de parochie wordt gewerkt aan een sfeer en een cultuur, waarin mensen elkaar in een 
passende context en op een passende wijze kunnen helpen en dus ook aanspreken op 
risicovol of niet-discreet handelen. 
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2.1.3.d communicatie van beleid 
De parochie publiceert duidelijk en regelmatig de belangrijkste punten die betrekking 
hebben op het kerkelijk beleid en het overheidsbeleid inzake grensoverschrijdend gedrag en 
houdt zich als organisatie stipt aan de richtlijnen en protocollen dienaangaande. 
 
2.1.3.e VOG 
Het bestuur regelt dat, conform de wettelijke verplichting, voor alle vrijwilligers die met geld 
te maken krijgen een Verklaring Omtrent Gedrag wordt aangevraagd. Dat geldt eveneens 
voor vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten met kinderen. 
 
2.1.3.f vertrouwenspersoon 
Het bestuur wijst tenslotte ook een vertrouwenspersoon aan, waar vrijwilligers terecht 
kunnen met ernstige problemen in de werksfeer, die niet ter plekke of met de aangewezen 
personen bevredigend kunnen worden besproken.  
 
 
2.2 Onkosten en vergoedingen 
 
Gebrek aan financiële armslag mag geen belemmering zijn voor het doen van 
vrijwilligerswerk. Als een vrijwilliger bij het uitvoeren van zijn of haar taak onkosten maakt, 
kan hij of zij, na overleg vooraf,  die onkosten declareren. Bij kerntaken is dat overleg vooraf 
met het pastoraal team, bij lokale activiteiten met de pastorale raad/locatieraden bij 
bepaalde activiteiten eventueel met het bestuur. In principe worden geen 
vrijwilligersvergoedingen gegeven. 
 
 

2.3 Communicatie 
 
Het bestuur doet al het mogelijke om vrijwilligers in te lichten over de doelstellingen van het 
vrijwilligerswerk in de parochie, de verwachtingen ten aanzien van vrijwilligers en alle 
regelingen. Op de internetsite staan de belangrijkste gegevens uit het vrijwilligersbeleid, een 
risico-inventarisatie, alsmede (zoals al gezegd onder  2.1.2) de dekking van de 
vrijwilligersverzekeringen en de belangrijkste zaken uit het beleid van kerk en overheid om 
grensoverschrijdend gedrag het hoofd te bieden.  
 
Daarnaast is er een zgn. vrijwilligerskompas voor iedere vrijwilliger waarin in elk geval 
opgenomen zijn: 

• de mededeling dat alle volledige teksten die betrekking hebben op het 
vrijwilligerswerk in de parochie bij het Centraal Secretariaat verkrijgbaar zijn 

• de belangrijkste punten uit het vrijwilligersbeleid 

• de adresgegevens van het Centraal (Pastoraal) Secretariaat en de 
vertrouwenspersoon 

• een verwijzing naar de website 

• de belangrijkste verwachtingen ten aanzien van discretie en integriteit 
 
Uit de communicatie spreekt voortdurend de zorg en waardering voor de vrijwilligers, de 
wens dat vrijwilligers geen risico’s nemen of anderen in gevaar brengen of benadelen. 
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Daarbij wordt in positieve zin eerder verwezen naar de missie van de parochie, zoals 
verwoord in het beleidsplan dan naar algemene normen of christelijke waarden die 
gemakkelijk in de gebods- en verbodssfeer komen. 
 
 
2.4 Overige zorg 
 
Vrijwilligers zijn dienstbaar, maar willen ook graag zichzelf ontplooien. Scholing en toerusting 
zijn daartoe een instrument. Maar ook afwisseling in taken en functies kan bevorderlijk zijn, 
net als het kunnen ‘doorstromen’ naar functies met een zekere verantwoordelijkheid. (En 
waarschijnlijk geldt het omgekeerde ook: ‘doorstromen’ naar een functie met minder 
verantwoordelijkheid.) 
 
Idealiter is er ruimte om hierover te praten in de werkgroep of kan er binnen een locatie 
adequaat ingespeeld worden op vragen in die richting.  Mocht dit niet zo zijn dan is het 
pastoraal team en degene in het bestuur die vrijwilligerszaken behartigt aanspreekbaar. 
Pastoraal team en bestuurslid zijn er alert op dat vrijwilligers hun kennis en kunde 
bevredigend kunnen ontplooien in de kerkelijke organisatie. Zo nodig nemen ze initiatieven 
die bepaalde (groepen) vrijwilligers helpen of die de organisatie helpen om vrijwilligers tot 
ontplooiing te laten komen. Naast een vorm van individuele begeleiding en begeleiding van 
een werkgroep, valt ook te denken aan het opzetten van structurele voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld een vacaturebank of een regelmatige publicatie van bepaalde ‘vacatures’ in 
parochieblad of website. 

 
Voor functies waarvan vermoed kan worden dat ze interessant zijn voor specifieke mensen 
buiten de kring van ‘goede bekenden’ kan een oproep gedaan worden via andere kanalen 
dan de parochiële media. 
 
 

3 Coördinatie, aan- en bijsturing 
 
Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Dat houdt in dat het bestuur 
het algemene kader van het vrijwilligerswerk aangeeft en de noodzakelijke regelingen treft, 
die niet gedelegeerd kunnen worden naar locatieraden of pastorale raden. 
In de concrete uitvoering van hun werk hebben veel vrijwilligers, die werkzaam zijn op het 
terrein van de kerntaken of op centraal niveau of parochie-breed niveau te maken met het 
pastoraal team. Als ze lokaal actief zijn hebben ze te maken met de locatieraad of de 
pastorale raad. Hier vindt coördinatie plaats, van hieruit vindt aan- of bijsturing plaats. 
 
Eén en ander kan schematisch worden weergegeven: 
 
(Let wel: het onderscheid kerntaakvrijwilligers-vrijwilligers ‘nabijheid’-vrijwilligers innovatief pastoraat-
vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van het bestuur, zoals in het schema gemaakt wordt,  zal niet altijd 
waterdicht zijn. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand om de bezorgers van de parochiebladen onder de lokale 
vrijwilligers te rekenen, ofschoon je heel principieel die vrijwilligers ook in de ‘bestuurskolom’ zou kunnen 
denken.) 
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 VRIJWILLIGERS MET TAKEN ONDER EINDVERANTWOORDELIJKHEID 

VAN HET PASTORAAL TEAM VAN HET BESTUUR 

KERNTAKEN 
 
 
eerstverantwoordelijk: 
pastoraal team 
eindverantwoordelijk: pastoor 

LOKAAL PROGRAMMA  
‘NABIJHEID’ 
 
eerstverantwoordelijk: 
pastorale raad 
eindverantwoordelijk: pastoor 

INNOVATIEF  
PASTORAAT 
 
eerstverantwoordelijk: 
 
projectleider 
eindverantwoordelijk: 
pastoor 

lokaal secretariaat, lokale 
administratie, kerkhof, 
gebouwenbeheer, kerkbalans, 
e.d. 
 
eerstverantwoordelijk: 
locatieraad; 
eindverantwoordelijk: bestuur 

W
ER

V
IN

G
 

 
pastoraal team zorgt voor 
aanvulling, wanneer er 
vacatures zijn; of zorgt dat op 
een andere manier de 
kerntaken worden uitgevoerd 

 
in principe spreken we niet van 
vacatures. Als voor een bepaalde 
taak te weinig vrijwilligers zijn, 
wordt de activiteit niet meer 
uitgevoerd. 
De pastorale raad kan, vanwege 
het belang van een bepaalde 
activiteit zelf vrijwilligers werven. 
 

 
indien nodig zorgt de 
projectleider voor 
vrijwilligers 

 
in eerste instantie werft de 
locatieraad vrijwilligers. 
Bestuur kan ondersteunende, 
coördinerende, eventueel zelfs 
regisserende rol vervullen 

SC
H

O
LI

N
G

 

EN
 

TO
ER

U
ST

IN
G

  
pastoraal team bepaalt de 
noodzaak van scholing en 
toerusting 

 
vrijwilligers en pastorale raad 
kunnen pastoraal team 
verzoeken om scholing en 
toerusting 

 
projectleider  regelt de 
nodige scholing en 
toerusting 

 
bestuur en vrijwilligers 
bespreken noodzaak scholing 
en toerusting 

B
EG

EL
EI

D
IN

G
 

te
ru

gk
o

p
p

el
in

g 
en

 e
va

lu
at

ie
 

• het pastoraal team 
organiseert regelmatig 
specifieke en inhoudelijke 
bijeenkomsten voor 
vrijwilligers voor een 
bepaalde kerntaak 

• het pastoraal team is altijd 
benaderbaar om 
inhoudelijk feedback te 
geven aan kerntaak-
vrijwilligers 
 

• de pastorale raad 
organiseert een jaarlijks 
‘werkvelden-overleg’ of 
nodigt regelmatig bepaalde 
werkgroepen uit bij haar 
vergaderingen 

• de pastorale raad zorgt er 
voor dat een lokale  
‘vrijwilligerscoördinator’ 
aanspreekbaar is 

terugkoppeling en 
evaluatie zijn geregeld 
in het projectplan 

waar een pastorale raad of 
locatieraad te weinig eraan 
toekomt om de evaluatie en 
terugkoppeling te behartigen 
van de vrijwilligers die lokaal 
actief zijn, behartigt het 
bestuur die taak 

w
aa

rd
er

in
g 

 

• vrijwilligers doen 
doorgaans mee met lokale 
vrijwilligersbijeenkomsten  
(‘bedankavond of -
middag’)-pastoraal team 
kan bij uitzondering 
initiatief nemen tot aparte 
vorm van dankbetuiging 

• pastoraal team kan 
initiatief nemen voor 
kerkelijke onder-
scheiding* 

• pastorale raad organiseert 
van tijd tot tijd 
vrijwilligersbijeenkomsten 
(‘bedankavond of -middag’) 

• een lokale gemeenschap kan 
een eigen vorm van 
onderscheiding uitreiken 

• pastorale raad kan 
vrijwilligers voordragen bij 
de pastoor voor een 
kerkelijke onderscheiding 

• projectleider 
regelt zo nodig 
blijk van 
waardering 

• vrijwilligers doen 
doorgaans mee met lokale 
vrijwilligersbijeenkomsten  
(‘bedankavond of -
middag’) 

• bestuur kan bij 
uitzondering initiatief 
nemen tot aparte vorm 
van dankbetuiging 

• bestuur of locatieraad kan 
initiatief nemen voor 
kerkelijke onderscheiding 

o
p

lo
ss

en
 p

ro
b

le
m

e
n

 

Indien het om praktische 
problemen gaat, lost de 
commissie of werkgroep, c.q. 
de voorzitter ervan  het zelf op; 
bij meer principiële 
aangelegenheden en conflicten 
om en met personen heeft het 
pastoraal team de regie. 

indien mogelijk lost een 
werkgroep (c.q. de voorzitter) 
zelf de problemen op. Indien 
nodig kan de pastorale raad 
gevraagd worden. 
Bij uitzondering kan het pastoraal 
team een rol spelen. 

projectleider lost 
problemen op. Indien 
dit niet lukt, kan, naar 
bevind van zaken,  het 
pastoraal team of het 
bestuur worden 
ingeschakeld. 

• indien mogelijk lost een 
werkgroep(c.q. de 
voorzitter) zelf de 
problemen op. Indien 
nodig kan de locatieraad 
gevraagd worden. 

• bij zeer fundamentele 
aangelegenheden en 
conflicten om en met 
personen heeft het 
bestuur de regie. 
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 VRIJWILLIGERS MET TAKEN ONDER EINDVERANTWOORDELIJKHEID 

VAN HET PASTORAAL TEAM VAN HET BESTUUR 

o
ve

ri
g 

per activiteit komen 
kerntaakvrijwilligers met een 
zekere regelmaat bij elkaar om 
ervaringen te delen; 
knelpunten te inventariseren, 
e.d. 

  Het bestuur kan bepaalde 
groepen vrijwilligers met enige 
regelmaat bijeenroepen voor 
overleg. 

V
ri

jw
ill

ig
er

s-
 

ad
m

in
is

tr
at

ie
**

 

het Centraal Pastoraal 
Secretariaat houdt een bestand 
bij voor alle 
kerntaakvrijwilligers en, 
vrijwilligers voor parochie 
brede en centrale activiteiten 
en vrijwilligers voor innovatief 
pastoraat 

lokaal wordt een bestand 
bijgehouden van  de lokale 
vrijwilligers  

het Centraal Pastoraal 
Secretariaat houdt een 
bestand bij voor alle 
kerntaakvrijwilligers en, 
vrijwilligers voor 
parochie brede en 
centrale activiteiten en 
vrijwilligers voor 
innovatief pastoraat 

doorgaans zullen vrijwilligers 
opgenomen zijn in een lokaal 
bestand. 
Indien nodig worden 
vrijwilligers opgenomen in het 
bestand dat door het Centraal 
Pastoraal Secretariaat wordt 
beheerd. 

af
sc

h
ei

d
 

-bij het afscheid van een 
kerntaakvrijwilliger biedt het 
pastoraal team een exit-
gesprek aan 
-afscheid geschiedt, tenzij de 
betrokkene anders wenst, in 
het verband waar zij of hij 
werkzaam was, met een 
gebakje en/of bos bloemen 

-afscheid geschiedt, tenzij de 
betrokkene anders wenst, in het 
verband waar zij of hij werkzaam 
was, met een gebakje en/of bos 
bloemen 
-locaties kunnen eigen 
onderscheidingen hebben of 
eigen presentjes die uitgereikt 
worden na bij een afscheid 

-projectgroep 
organiseert zelf het 
afscheid in overleg met 
de vrijwilliger 
-projectleider biedt een 
exit-gesprek aan 

-afscheid geschiedt, tenzij de 
betrokkene anders wenst, in 
het verband waar zij of hij 
werkzaam was, met een 
gebakje en/of bos bloemen 
-locaties kunnen eigen 
onderscheidingen hebben of 
presentjes die uitgereikt 
worden na bij een afscheid 
-incidenteel kan een 
bestuurslid aanwezig zijn 

 

*Onderscheidingen: 
Voor het in aanmerking komen van een diocesane Willibrordonderscheiding worden door het bestuur/de 
pastoor specifieke criteria gehanteerd. Het aantal jaren dat iemand in één bepaalde taak actief is, is daarbij 
ondergeschikt aan de kwaliteit van de uitvoering en het samenbindende effect van het optreden van de 
vrijwilliger. Door haar/zijn optreden is de vrijwilligster wervend, zij/hij  is voorbeeldig, van onbesproken gedrag, 
in het dagelijks leven herkenbaar als gelovige. De onderscheiding wordt ook door collega-vrijwilligers beleefd 
als waardering voor hun inzet. 
De aanvraag geschiedt door de pastoor. Als het om een lokale vrijwilliger gaat, moet de voordracht door de 
pastorale raad/locatieraad  unaniem zijn.  
Een pauselijke onderscheiding wordt slechts bij zeer hoge uitzondering aangevraagd. Vanuit de parochie wordt 
geen initiatief genomen voor een burgerlijke (koninklijke) onderscheiding. Wel kan de parochie een aanvraag 
van anderen ondersteunen. 
 

**Vrijwilligersadministratie 
Het team en het bestuur zien er in de respectievelijke werkvelden op toe dat er een deugdelijke 
vrijwilligersadministratie gevoerd wordt. Als het al geen formele eis kan zijn, is het belangrijk 
vanwege het feit dat vrijwilligers niet gepasseerd worden bij bepaalde activiteiten en festiviteiten. 
 
 

Bij coördinatie, aan-, en bijsturing is het verstandig om rekening te houden met 
verschillende profielen, die horen bij de verschillende taken, corresponderend met de 
eerder genoemde kolommen. 
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 Kerntaken Lokaal programma 

‘Nabijheid’ 
Innovatief 
pastoraat 
 
 

Vrijwilligers onder 
eindverantwoordelijkheid 
van het bestuur 

P
R

O
FI

EL
 

 

• heeft liturgische en 
catechetische interesse 

• is geïnformeerd over de 
RK leer en traditie 

• kan ‘pendelen’ tussen 
lokale en parochiële 
organisatie 

• kan zelfstandig 
verantwoordelijk werken, 
binnen kaders van een 
protocol 

• is representatief 

• kan gemakkelijk 
communiceren met 
pastoraal team 

 

• wil iets voor 
anderen (de 
gemeenschap)  
betekenen 

• is zorgzaam, 
dienstbaar, 
communicatief 

• geïnteresseerd in 
wel en wee van 
mensen 

• kan mensen en 
groepen 
verbinden 

• kan improviseren 

 

• is creatief 

• heeft lef om 
ongebaande 
wegen te gaan 

• kan ‘pendelen’ 
tussen kerk en 
samenleving 

• kan zelfstandig 
en in een team 
werken 

• is open naar 
vragen en 
motieven van 
moderne 
mensen 

 

• is handig of deskundig 
op een bepaald terrein 

• kan ‘pendelen’ tussen 
lokale en parochiële 
organisatie 

• kan zelfstandig 
verantwoordelijk 
werken, binnen 
aangegeven kaders en 
evt. ook in 
teamverband.  

• wil iets voor de 
gemeenschap 
betekenen 

 

 

4 Implementatieplan 

In stappen 
 
1. 
Het bestuur onderzoekt de dekking van de lopende verzekeringen, eventueel ook door het 
aan de verzekeringsmaatschappijen voorleggen van het vrijwilligersplan en de daaruit 
volgende te zetten stappen 
 
2.  
Het bestuur onderneemt actie om invulling te geven aan het vrijwilligersplan, onder meer: 
a Er wordt een inventarisatie gemaakt van risico’s die vrijwilligers lopen bij de 
(terugkerende) activiteiten 
 
kerntaken lokaal programma 

‘nabijheid’ 
innovatief pastoraat vrijwilligers onder 

eindverantwoordelijkheid 
van het bestuur 

het pastoraal team 
zorgt voor een 
inventarisatie van 
risico’s die 
vrijwilligers lopen bij 
kerntaak- 
activiteiten 

pastorale 
raden/locatieraden 
zorgen voor een 
inventarisatie van 
risico’s die vrijwilligers 
lopen bij het uitvoeren 
van het lokaal 
programma ‘nabijheid’ 

de projectleider 
zorgt voor een 
inventarisatie van 
risico’s die 
vrijwilligers lopen 
activiteiten 

Voor zover pastorale 
raden/locatieraden er niet 
in slagen een inventarisatie 
van risico’s te maken, 
regelt het bestuur een 
inventarisatie van risico’s 
die vrijwilligers lopen bij 
het uitvoeren van taken 

 
b Er wordt een vertrouwenspersoon aangewezen 
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3.  
Het beleidsplan wordt gepubliceerd op de website en op de belangrijke punten samengevat 
in een handzame folder, die verspreid wordt onder alle vrijwilligers. 
 
Bijlage bij vrijwilligersplan 
 
De parochie wil liefst alle risico’s voor vrijwilligers uitsluiten. Sommige risico’s zijn echter zo klein, dat 
het voor iedereen duidelijk is dat het nemen van beheersmaatregelen een verspilling van tijd en geld 
is. Andere risico’s zijn zo groot, dat niemand binnen de organisatie ze durft te nemen. Voor iedereen 
is duidelijk dat deze risico’s met adequate maatregelen moeten worden beheerst. Maar tussen deze 
categorieën ligt een groot grijs gebied. Hier liggen de risico’s waarbij het maar de vraag is of op 
effectieve wijze maatregelen genomen kunnen worden. Deze categorie wordt ALARP genoemd, wat 
staat voor “as low as reasonably  practicable” of in goed Nederlands “zo laag als redelijkerwijs 
mogelijk en praktisch uitvoerbaar”. Redelijkerwijs impliceert dat het al dan niet nemen van de 
mogelijke beheersmaatregelen wordt bepaald door (financiële en andere) kosten van de 
maatregelen tegenover de voordelen van de te behalen risicovermindering. Het ALARP-principe is 
ook in de Arbo-wetgeving terug te vinden en in internationaal erkend. Het principe gaat er van uit 
dat de organisatie (de parochie) redelijkerwijs bedacht en gedaan moet hebben wat verwacht mag 
worden om risico’s uit te sluiten 
 
Wat is redelijk?  
ALARP impliceert haalbare beheersmaatregelen en is daarmee nauwer dan technisch mogelijke 
beheersmaatregelen. Men moet kunnen aantonen dat de inspanningen uitgedrukt in tijd, geld of 
andere middelen opwegen tegen de voordelen van de risicovermindering. Maar als wordt 
geoordeeld dat de inspanningen overmatig zijn ten opzichte van de verwachte risicovermindering, 
dan is het ALARP niveau bereikt. 
Een kosten-batenanalyse kan inzicht geven om tot besluitvorming te komen.  
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de genomen risico’s en zal deze zoveel 
mogelijk willen beperken.  
Als het gaat om kerntaken bepalen pastores de waarschijnlijkheid en de ernst van de risico’s op basis 
van hun ervaring en competentie. Zij zijn in staat een reële inschatting te maken. Zij dragen mogelijke 
beheersmaatregelen aan. Pastorale raden bepalen de ernst en de risico’s ten aanzien van de  lokale 
‘nabijheidsactiviteiten’, de projectleider kan dit doen voor de projecten in het kader van het 
innovatief pastoraat. Het bestuur doet dit voor bepaalde parochie-brede activiteiten onder 
bestuursverantwoordelijkheid. 
Uitvoerende vrijwilligers en werkgroep-leden stellen vast of de gebeurtenissen en de gevolgen die in 
de dagelijkse praktijk optreden ook overeenstemmen met de ingeschatte risico’s. Zij worden geacht 
de overeengekomen beheersmaatregelen volgens afspraak uit te voeren. Indien dit in de praktijk niet 
haalbaar blijkt, moet de redelijkheid van de ingestelde beheersmaatregelen heroverwogen worden. 
De bereidheid om de maatregelen te volgen hangt ook af van de mate waarop zij de gevolgen van 
het niet naleven ervaren. Als er geen feedback komt betreffende de gevolgen (klachten, 
kwaliteitsproblemen, ongelukken), dan verslapt de bereidheid. 
Het beste kan een risicoanalyse dan ook worden uitgevoerd in aanwezigheid van alle betrokken 
partijen.  
 
Hoe wordt redelijkheid bepaald? 
Vaak wordt in nieuwe situaties eerst een kwalitatieve vergelijking gedaan, d.w.z. door gezond 
verstand toe te passen en/of op basis van ervaring in vergelijkbare situaties een professioneel 
oordeel te vellen. Soms is de situatie erg duidelijk, bijvoorbeeld als de kosten duidelijk zeer hoog zijn 
en de vermindering van risico slechts marginaal, dan is het waarschijnlijk dat het risico reeds op 
ALARP niveau is en de verdere maatregelen niet worden vereist. In andere omstandigheden kunnen 
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de maatregelen eenvoudig of vrij goedkoop zijn en de risicovermindering significant. Hier is duidelijk 
dat het bestaande risico niet op ALARP niveau is en de verbetering zinvol is. In deze gevallen kan een 
besluit zonder uitvoerige analyse worden genomen.  
In de praktijk zijn vele besluiten over de redelijkheid van beheersmaatregelen niet zo duidelijk. Er is 
geen eenvoudige formule voor wat ALARP is. Het vergt een weloverwogen oordeel. Een kosten baten 
analyse kan ingewikkeld worden. In zulke gevallen moet een gedetailleerde en formele 
gevarenanalyse worden uitgevoerd.  
 
Hoe wordt ALARP gebruikt? 
Het vaststellen van ALARP risico’s maakt het mogelijk om haalbare doelstellingen vast te stellen. In 
plaats van heel voorschrijvend te zijn in de werkinstructies en strikte acceptatiecriteria vast te 
stellen, kan enige flexibiliteit worden geboden. Deze flexibiliteit is van groot voordeel maar het heeft 
ook zijn nadelen. Feitelijk wordt aan de uitvoerende medewerker gevraagd te besluiten of een 
geconstateerde gebeurtenis wat betreft waarschijnlijkheid van optreden en ernst van de gevolgen 
overeenstemt met het vooraf bepaalde ALARP niveau. Voordat wordt besloten deze 
verantwoordelijkheid bij de uitvoerders neer te leggen, moeten zij wel over de juiste kennis en 
ervaring beschikken.  


