
Welkom

‘De Emmaüsparochie, dat zijn wij!’ 

Zo klinkt een vertrouwde kreet in 

onze kerk. Samen maken we de 

kerk. Heel veel klussen en activi-

teiten worden gedaan door en in 

samenwerking met vrijwilligers. 

Het is ons streven om met elkaar 

een levendige geloofsgemeenschap 

te realiseren waar kwalitatief goed 

werk wordt geleverd en waarin 

de rooms katholieke traditie op 

eigentijdse wijze tot uitdrukking 

mag komen. In het najaar van 

2013 heeft het parochie bestuur 

de vrijwilligersnota ‘Vrijwilligers in 

de Emmaüsparochie te Apeldoorn’ 

aangenomen. In deze beleidsnota 

is een visie op vrijwilligerswerk ge-

formuleerd als ook de voorwaarden 

waarin vrijwilligers optimaal en 

in een goede en plezierige sfeer 

kunnen functioneren. De praktische 

regelingen die uit dit beleid voort-

komen zijn in deze wegwijzer voor 

u op een rijtje gezet.

1. Een vrijwilliger is...

... een Emmaüsganger. Een paro-

chie draagt niet zomaar de naam 

Emmaüs. Het refereert aan een 

verhaal in Luc 24, 13-35. Daarin 

wordt het verhaal verteld van twee 

leerlingen van Jezus, die ontred-

derd door Zijn dood, op weg zijn 
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van Jeruzalem naar Emmaüs. 

Terwijl ze elkaar vertellen wat ze 

hebben meegemaakt, sluit een 

derde reisgenoot zich bij hen aan. 

Later ontdekken zij dat het Jezus 

zelf is, die met hen heeft meege-

wandeld, gesproken en gegeten.

Deze twee Emmaüsgangers zijn als 

het ware onze voorgangers, in wier 

voetstappen wij treden. In hun op-

treden herkennen we op zijn minst 

drie belangrijke vaardigheden. Ze 

zijn in staat te delen aan elkaar 

wat ze meemaken en bezighoud-

en. Ze kunnen zich openen voor 

een ander mens en zijn verhaal. 

Ze openen hun ogen, oren en hart. 

Vervolgens zijn ze bereid zich te 

verbinden, aan elkaar, aan de mens 

die ze tegenkomen op hun weg, 

aan de mensen van waar zij van-

daan komen.

We zien de vrijwilligers graag als 

dragers van de identiteit van de 

Emmaüsparochie. Ze zijn in staat 

tot delen, openen en verbinden. 

In ‘gewone mensen taal’ hebben 

we het over het tonen van interes-

se, plezier, aandacht en gastvrijhe-

id, de bereidheid tot samenwerken 

en zorgzaamheid. Vrijwilligers in 

de Emmaüsparochie realiseren zich 

dat we als gemeenschap van gelovi-

gen met elkaar onderweg zijn.

2. Een vrijwilliger is ...

... onmisbaar. Vrijwilligers zijn 

de bouwstenen van de parochie. 

Hoewel het bestuur zorg wil dragen 

voor een pastoraal team van  

voldoende omvang is de nabije 

toekomst ongewis. De beschikbaar-

heid van pastoraal personeel én 

de daarvoor beschikbare financiële 

middelen zijn geen vanzelfsprek-

endheden meer. Des te meer reden 

om te stellen dat vrijwilligers van 

onschatbare waarde zijn.

In algemene zin vinden we het 

belangrijk dat gelovigen die willen 

meewerken de parochie op te bou-

wen, dat zij zowel taakgericht  

kunnen werken als ook volop 

de ruimte krijgen hun talenten, 

ervaringen en gelovige inspiratie 

in te brengen in hun werk voor de 

parochie.
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3.  Wij vragen van een vrijwilliger 

dat zij/hij ...

•  werkt binnen de structuur van 

de parochie en 

verbonden is met 

de identiteit van de 

parochie

•  het Bijbelse ge-

dachtegoed onder-

schrijft en zich be-

trokken weet bij de 

katholieke traditie

•  verantwoordelijkheid 

krijgt, neemt en 

draagt voor de taak 

en in staat is de eigen grenzen 

aan te geven, in die zin is de taak 

vrijwillig maar niet vrijblijvend

•  een proactieve houding heeft 

als het gaat om het verwer-

ven van informatie, vragen om 

ondersteuning of het melden van 

knelpunten

•  deelneemt aan vergaderingen van 

de werkgroep en de activiteiten 

die door de werkgroep worden 

georganiseerd

•  zorgvuldig omgaat met de  

gemaakte afspraken, en met  

collega-vrijwilligers.

•  privacygevoelige informatie ver-

trouwelijk behandelt

4. Wij bieden een vrijwilliger...

... een plezierige en uitdagende 

werkomgeving waarin zij/hij kan 

rekenen op de volgende 

ondersteuning:

•  ontvangst van de wegwijzer  

‘Vrijwilliger met plezier’.

•  een introductiebijeenkomst 

waarin wordt stilgestaan bij de 

identiteit en beleidskeuzes van 

de parochie, en bij elementen 

van de katholieke traditie

•  inhoudelijke ondersteuning door 

het pastoresteam voor die vrijwil-
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ligers die een meer inhoudelijke 

opdracht hebben. We denken dan 

in eerste instantie aan liturgische 

en/of catechetische taken. De 

werkzaamheden zullen ook in 

samenwerking met en onder 

verantwoordelijkheid van het pa-

stores team worden uitgevoerd.

•  organisatorische ondersteuning 

door een nog op te richten be-

heersgroep voor die vrijwilligers 

die praktische klussen doen.

•  het gebruik van faciliteiten in de OLV 

-kerk of het Emmaüshuis, na overleg 

met het centraal secretariaat.

•  verzoeken tot scholing zullen 

zorgvuldig worden behandeld en 

zo mogelijk gehonoreerd.

•  tijdens de uitoefening van hun 

vrijwilligerswerk zijn vrijwilligers 

verzekerd middels een collecti-

eve verzekering. Indien er sprake 

is van schade en/of aansprakeli-

jkheid dan meldt een vrijwilliger 

dit bij het centraal secretariaat.

•  mogelijkheid tot het verkrijgen 

van vergoeding voor gemaakte 

onkosten voor het uitvoeren van 

de taak.

5. We stellen een vrijwilliger aan...

...na een kennismakingsgesprek. 

Daarin verkennen we de wensen en 

mogelijkheden (ook in de bes-

chikbare tijd) en zoeken naar een 

geschikte taak. Na een wederzijdse 

proefperiode van 3 tot 6 maanden 

volgt een kort evaluatief gesprek 

waarna het tot een definitieve 

opdracht komt.

In het geval het om inhoudelijke 

taken gaat wordt het pastoraal 

team geraadpleegd over de mate 

van geschiktheid. Doel van de eval-

uatie is vast te stellen of iemand 

op de juiste plaats zit, zijn/haar 

capaciteiten volledig tot hun recht 

kunnen komen, en of er nog infor-

matieachterstand is. We willen voor 

alles een valse start voorkomen.

6. Als het niet loopt...

... zoals verwacht, omdat er 

geschillen ontstaan over werkom-

standigheden of werkverhoudingen, 

dan probeert elke vrijwilliger dit 
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allereerst op te lossen in de ei-

gen werkgroep. Lukt dit niet naar 

tevredenheid, dan wordt de bestu-

urder met de portefeuille personeel 

en vrijwilligers geïnformeerd. Hij 

bepaalt wie mede ingeschakeld di-

ent te worden om het probleem ge-

zamenlijk te bespreken en tot een 

bevredigende oplossing te komen. 

Indien de gevonden oplossing niet 

naar tevredenheid van de vrijwillig-

er is opgelost, kan bezwaar worden 

aangetekend bij het parochiebestu-

ur. Het kan ook voorkomen dat 

een vrijwilliger niet (meer) goed 

functioneert. Iemand functioneert 

niet goed wanneer hij of zij zich, 

bewust of onbewust, niet aan af-

spraken houdt, conflicten oproept, 

of ongewenst gedrag vertoont. Het 

is belangrijk dit te melden bij de 

bestuurder met de portefeuille 

personeel en vrijwilligers of een lid 

van het pastoraal team.  Er volgt 

een gesprek met de betrokkene 

waarbij een gespreksverslag wordt 

gemaakt.

7.  Als een vrijwilliger wat te vieren 

heeft...

... dan viert de parochie met hem/

haar mee. We gaan er vanuit dat 

elke werkgroep een eigen (activi-

teiten-)kas of een wel en wee-pot 

heeft. De eigen werkgroep zorgt 

voor een attentie waarbij de vol-

gende regeling als richtlijn geldt:

1.  krijg je een kind: bloemen /

cadeau t.w.v. € 10,-

2.  ga je trouwen: bloemen/ cadeau 

t.w.v. € 10,-

3.  neem je afscheid: bloemen/ 

cadeau t.w.v. € 10,-

4.  ben je 25 jaar vrijwilliger: bloe-

men/ cadeau t.w.v. € 10,- plus 

een kleine Emmaüskaars

5.  ben je 30/40/50 jaar vrijwillig-

er: bloemen/cadeau t.w.v. € 10,- 

plus een grote Emmaüskaars en 

persoonlijke aandacht van het 

bestuur.
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6.  ben je 25 jaar koorlid: eremetaal 

via de Gregorius-vereniging

8.  Als een vrijwilliger overweegt te 

stoppen...

... dan kondigt zij/hij dat zo mo-

gelijk tijdig aan in de werkgroep. 

Er wordt met de vrijwilliger een 

afsluitend gesprek gevoerd door 

de bestuurder met de portefeuille 

personeel en vrijwilligers (of een 

lid van het pastoresteam) over de 

reden van beëindiging. Daarbij 

kunnen ook tips of verbeterpunten 

voor de werkgroep worden gen-

oemd. De werkgroep draagt zorg 

voor een passend afscheid met 

inachtneming van bovenstaande 

attentieregeling.
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